Informatieblad bij aanvraag Individuele inkomenstoeslag

Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken
Postbus 140
9500 AC Stadskanaal

Bezoekadres
Openingstijden

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal
Voor de actuele openingstijden kijkt u op onze website www.stadskanaal.nl
of kunt u telefonisch contact opnemen via 0599 631 631.

Waarvoor is het aanvraagformulier?
De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per twaalf maanden geeft als u lange
tijd weinig inkomsten heeft. U mag zelf kiezen waar u het geld aan uitgeeft.
Met het aanvraagformulier kunt u deze regeling aanvragen.
In dit informatieblad staan de voorwaarden, wat de regeling inhoudt en hoe hoog de uitbetaling is.

Wanneer komt u in aanmerking
• u bent (en uw partner is) 21 jaar of ouder;
• u bent (en uw partner is) nog niet AOW-gerechtigd;
• u en uw (ex)partner hebben al minstens 36 maanden (drie jaar) een laag inkomen, dat niet hoger is dan 110% van
de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm, hierbij houden we rekening met de kostendelersnorm;
• u heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen;
• uw inkomen en vermogen zijn niet hoger dan de in het aanvraagformulier genoemde grenzen;
• u zoekt - indien u daartoe in staat bent - actief naar werk of neemt deel aan een re-integratietraject
• de gemeente kan u vragen een tegenprestatie te leveren;
• er is aan u in de afgelopen 36 maanden (drie jaar) geen maatregel opgelegd wegens schending van de
arbeidsverplichting;
• er is geen uitzicht op inkomensverbetering.

Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag dit jaar?
alleenstaande

€

400,00

alleenstaande ouder/gehuwd

€

571,00

Voorbehoud
De informatie in het informatieblad en het aanvraagformulier is onder voorbehoud van beleidswijzigingen.

Versie 30-06-2020
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Aanvraagformulier

Individuele inkomenstoeslag

Versie 30-06-2020

Datum uitgifte
Cliëntnummer

Datum ontvangst
Opdrachtnummer

1. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Voorletters/achternaam
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Adres
Postcode / woonplaats
IBAN
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mail
 eigen woning/schip
 inwonend
 alleenstaand

Woonsituatie
Gezinssituatie

 huur (woning, kamer, schip)
 instelling
 alleenstaande ouder
 echtpaar/samenwonend

2. Leeftijd
U (en/of uw partner) bent (zijn) 21 jaar of ouder en niet AOW gerechtigd

 ja

 nee

3. Medebewoners/thuiswonende kinderen van 21 jaar en ouder
geboorte
datum

naam

inkomsten
 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

Omschrijving inkomsten (bijvoorbeeld: werk, uitkering,
alimentatie, studiefinanciering)

4. Inkomsten van u en van uw partner
Inkomsten kunnen zijn: uit werk, uitkering, alimentatie, pensioen, zelfstandigheid, teruggave belastingen of nog anders, maar NIET uit studiefinanciering.
soort inkomsten
inkomsten van
 uzelf

 partner

 uzelf
 partner
Stuur van alle inkomsten van u en uw partner een recente specificatie mee.
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5. Totaal inkomen en vermogen
Mijn/ons inkomen is lager dan de hierna genoemde grenzen

 ja

 nee

Mijn/ons vermogen is lager dan de hierna genoemde grenzen

 ja

 nee

Toetsingsbedragen, netto-maandinkomen
(110% bijstandsnorm nog niet AOW-gerechtigd, gebaseerd op normen 1 juli 2020).
Alleenstaande/alleenstaande ouder

€

1.106,69

echtpaar, samenwonenden

€

1.580,99

N.B. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wij gaan uit van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.
Vermogensgrenzen 2020*
alleenstaande

€

echtpaar, samenwonenden/alleenstaande ouder

€ 12.450,00

6.225,00

*Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt
tot € 4.500,00 vrijgelaten. Ook de waarde in een eigen woning telt mee.
6. BELANGRIJK: gegevens inleveren
Wilt u de volgende gegevens inleveren:
- dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend;
- specificaties van de inkomsten van u en uw partner (van de afgelopen twee maanden)*;
- tot 36 maanden (drie jaar) voor de aanvraagdatum voor ieder jaar een specificatie en/of jaaropgave van de
inkomsten van uzelf en uw (ex)partner*;
- eigen woning/schip? Stuur dan uw WOZ-beschikking en een opgave hypotheeksaldo mee van het afgelopen
kalenderjaar.
*als u deze hele periode een uitkering van de gemeente ontving is dit niet nodig.
7. Ondertekening
Uzelf en uw partner moeten de aanvraag ondertekenen.
Voor deze aanvraag maken wij gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze zijn opgenomen in de Basisregistratie
personen (BRP). Door ondertekening van deze aanvraag verklaart u:
- bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld;
- niets te hebben verzwegen dat kan leiden tot het ten onrechte verstrekken van (te hoge) bijstand;
- in te stemmen met de verwerking van de verstrekte gegevens.

datum

plaats

handtekening aanvrager

handtekening partner

Wat verder
Het formulier is volledig ingevuld en ondertekend? Stuur het ons dan met de gevraagde bijlagen toe of breng het naar
de snelbalie in het gemeentehuis. Als er geen bijzonderheden zijn, handelen wij uw aanvraag binnen acht weken af.
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