Ondersteuningsfonds gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Verzoek om een bijdrage uit het ondersteuningsfonds van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Dit formulier ingevuld en ondertekend retourneren naar: Ferm Werk, t.a.v. afdeling Participatie en Inkomen,
Antwoordnummer 2101, 3440 VB Woerden (postzegel niet nodig). Of u kunt het mailen naar info@fermwerk.nl

GEGEVENS AANVRAGER
Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Geboortedatum
BSN
Telefoonnummer
E-mailadres
Rekeningnummer (IBAN)
Gezinssituatie

О Gehuwd / Samenwonend

О Alleenstaand

Geboortedatum

Relatie: Zoon/dochter/partner/Overig

WIE WONEN ER BIJ U IN HUIS?
Naam

Heeft u al een aanvraag ingediend of gebruik gemaakt van onderstaande voorzieningen?
Bijzondere bijstand van Ferm Werk

Ja / Nee

Kerken (diaconie) of moskee

Ja / Nee

Een regeling van de school (als het gaat om de ouderbijdrage)

Ja / Nee

Voor welke uitgaven en voor wie wilt u een aanvraag bij het ondersteuningsfonds doen?
Bedrag
Stuur de factu(u)r(en) mee waarvoor u een tegemoetkoming aanvraagt
€
€
€
Zwemles [ ] Bij zwemschool:……………………………………………………………………………………………….
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Hoe komt het dat u deze kosten niet zelf kunt betalen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inkomsten per maand:
Heeft u een bijstandsuitkering van Ferm Werk

Ja / Nee*

Wat is uw netto inkomen per maand?

€

Wat is het netto inkomen van uw partner?

€

Wat is het netto inkomen van uw inwonende meerderjarige kind(eren)?
Ontvangt u kostgeld? Zo ja, hoeveel?

€

Ontvangt u kinder-/ partner alimentatie? Zo ja, hoeveel?

€

Ontvangt u een voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst? Zo ja, hoeveel?

€

Hoeveel huur- en/of zorgtoeslag ontvangt u?

€

Hoeveel kindgebonden budget ontvangt u?

€

Wat is uw gezamenlijke saldo van uw bankrekeningen?

€

Uitgaven per maand:
Huur / Hypotheek

€

Kinder-/ partner alimentatie

€

Energie

€

Water

€

Premie zorgverzekering

€

Overige verzekeringen

€

Gemeentelijke belastingen

€

Televisie/internet/telefoon

€

Andere noodzakelijke kosten ………………………………………………………..

€

Heeft u schulden? Zo ja, hoe hoog zijn de schulden in totaal?

€

Maakt u gebruik van schuldhulpverlening?

Ja / Nee

Hieronder kunt u aanvullende informatie vermelden die van belang kan zijn bij de beoordeling
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Ontvangt u op dit moment hulp van instanties / hulpverleners? Zo ja, vermeld waarvoor u hulp ontvangt
en noteer de contactgegevens:
Organisatie(s)
Hulp voor
Voornaam, achternaam
Telefoonnummer
betrokkenen
E-mailadres
Zou u hulp willen hebben bij uw administratie, financiën of bij uw persoonlijke omstandigheden?
Kruis aan waar u behoefte aan heeft.
Graag meld ik me aan voor een adviesgesprek omtrent de administratie en financiën
Ja / Nee
Graag meld ik me aan voor een adviesgesprek omtrent mijn schulden
Graag meld ik me aan voor een adviesgesprek om over mijn persoonlijke situatie te praten

Ja / Nee
Ja / Nee

Akkoordverklaring
Ik geef toestemming om het besluit op deze aanvraag per e-mail naar mij toe te sturen:
Ja / Nee
……………………………………………@………………………………………………………………….
Ik geef toestemming om het besluit op deze aanvraag per e-mail naar mijn contactpersoon te sturen:
Ja / Nee
……………………………………………@………………………………………………………………….

Indien het formulier niet volledig is ingevuld of ondertekend, dan bestaat de mogelijkheid dat Ferm Werk en/of
het Ondersteuningsfonds contact met u opneemt om de ontbrekenden gegevens aan te vullen.

Met indiening van dit verzoek geef ik toestemming om de door mij verstrekte gegevens te verifiëren bij de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Ferm Werk en de opgegeven betrokken instanties / hulpverleners en
daarnaast de aanvraag ondersteuningsfonds om te zetten naar een AANVRAAG BIJZONDERE BIJSTAND,
indien ik voldoe aan de voorwaarden (conform Participatiewet en beleid).
Ondertekening
Plaats: …………………………………………………………
Datum: …………………………………………………………

Handtekening aanvrager

………………………………………………………………………………….

Pagina 3 van 4
Versie: 10-2020

Uitleg over het ondersteuningsfonds
Wat is het ondersteuningsfonds?
Het ondersteuningsfonds is een noodfonds dat er voor inwoners van Bodegraven-Reeuwijk is die het tijdelijk
financieel niet redden. Het ondersteuningsfonds kan bijdragen in uw incidentele kosten, zodat bijvoorbeeld voorkomen
kan worden dat u in de schulden belandt. Het ondersteuningsfonds is primair bedoeld om in een gedeelte van uw
incidentele uitgaven tegemoet te komen.
Wanneer kunt u een aanvraag indienen?
Elke inwoner van Bodegraven-Reeuwijk kan een aanvraag indienen. Wij vragen om uw medewerking tijdens het
beoordelen van de aanvraag. Dit kan betekenen dat Ferm Werk u opbelt om de situatie op te helderen of dat het
Sociaal Team graag een keer in gesprek gaat met u om een structurele oplossing te vinden voor uw situatie.
Het ondersteuningsfonds is géén regeling waar recht op bestaat.
Wanneer er structurele aanvragen ingediend worden, dan neemt het Sociaal Team contact met u op om samen met u
te kijken naar de omstandigheden en mogelijke oplossingen. Wij gaan er van uit dat u zelf ook zorg probeert te dragen
voor een structurele oplossing. Wilt u daar ondersteuning bij, dan kunt u ook contact opnemen met het Sociaal Team.
Hoe verloopt de beoordeling van uw aanvraag bij het ondersteuningsfonds?
Bij iedere aanvraag wordt eerst gekeken of er geen andere voorliggende voorzieningen zijn waarvoor u in aanmerking
kunt komen zoals bijvoorbeeld Bijzondere Bijstand, Individuele Inkomenstoeslag of de Collectieve Zorgverzekering. Is
dat niet het geval, dan wordt gekeken of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Ondersteuningsfonds. Iedere
aanvraag wordt individueel beoordeeld door een onafhankelijk team, dat kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden
en inkomenssituatie.
Uitleg over de Bijzondere bijstand
Als u een laag inkomen heeft, kunt u in bijzondere gevallen voor bepaalde kosten een vergoeding aanvragen bij Ferm
Werk. Het gaat dan om een vergoeding voor noodzakelijke kosten die gemaakt worden vanwege bijzondere
omstandigheden. Deze kosten kunt u zelf niet uit uw inkomen, uitkering of spaargeld betalen én kan niet door een
andere organisatie worden vergoed. Als u een vergoeding aanvraagt, moet u kunnen aantonen dat de kosten echt
worden gemaakt. Ferm Werk bekijkt ook of de vergoeding echt nodig is.
Het gaat om kosten die noodzakelijk zijn vanwege bijzondere omstandigheden en die u daadwerkelijk maakt. Daarbij
kijkt Ferm Werk naar uw persoonlijke omstandigheden en beoordeelt of de kosten inderdaad niet door uzelf kunnen
worden betaald. Soms moet een arts of andere deskundige vaststellen dat het om noodzakelijke kosten gaat. De
kosten mogen nergens anders vergoed worden, ook niet door bijvoorbeeld de (zorg)verzekeraar of door een andere
voorziening.
Als u een vergoeding aanvraagt, moet u altijd aantonen dat u de kosten echt maakt. De aanvraag moet ingediend
worden vóórdat de kosten gemaakt worden of tot uiterlijk 1 maand nadat de kosten bekend zijn; dit is meestal het
moment waarop de rekening is ontvangen. Achteraf kan Ferm Werk namelijk niet meer goed beoordelen of u alsnog
recht op een vergoeding heeft.
Kosten waar u geen bijzondere bijstand voor kunt aanvragen:
 Medische kosten (bijvoorbeeld tandartskosten of de kosten van een bril).
 Kosten van eigen risico zorgverzekering.
 Paspoort en identiteitskaart.
Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van uw aanvraag voor het ondersteuningsfonds dan kunt u contact opnemen met
Ferm Werk, tel. 0348-497000 of e-mail info@fermwerk.nl
Heeft u vragen over de hulp die het sociaal team kan bieden dan kunt u contact opnemen met het Sociaal team, tel.
0172-769218 of e-mail sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl
Heeft u moeite met het invullen van dit formulier of vragen over uw administratie en financiën, kom dan gerust bij de
Papierwinkels in Bodegraven en in Reeuwijk langs.
Papierwinkel Bodegraven:
Vromade 1b, Bodegraven
Elke donderdag van 14:00 tot 15:30 uur.
Papierwinkel Reeuwijk-Brug: Van Staverenstraat 39, Reeuwijk
Elke dinsdag van 14:00 tot 15:30 uur.
VOTA, is een organisatie van vrijwilligers, die u ondersteuning biedt bij het (weer) op orde brengen en houden van uw
administratie en financiën, zodat u het overzicht (weer) (terug)krijgt. Zij nemen niet de plaats in van professionele
hulpverlening, maar kunnen u wel helpen bij uw contacten met deze instanties. Zij nemen de administratie niet van u
over, maar doen het altijd samen. U blijft zelf verantwoordelijk, VOTA is er om u te ondersteunen.
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