Volwassenpakket (declaratiefonds) voor mensen met een laag inkomen
(januari 2019)

In bepaalde gevallen kunnen inwoners van de
gemeente Wierden met een minimum inkomen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie.

Onder maatschappelijke participatie verstaan
we activiteiten die inwoners van Wierden on-

Voorwaarden om in aanmerking te komen
Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage moet u in de gemeente Wierden
wonen.
U moet behoren tot een van de volgende categorieën:
 Alleenwonende alleenstaanden;
 Alleenwonende alleenstaanden met kinderen
tot 18 jaar;
 Echtparen al dan niet met kinderen tot 18
jaar.

dernemen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Activiteiten met een
structureel karakter in groepsverband worden gestimuleerd.

Het declaratiefonds voorziet uitsluitend in
vergoedingen voor volwassenen. Vanaf 1
januari 2019 wordt het declaratiefonds
Volwassenpakket genoemd.

Voor kinderen tot 18 jaar is een aparte vergoedingsregeling. Dat is het Kindpakket.
Hiervoor is een speciale folder.
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Verder moet u dit jaar:
 of recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
 of deelnemer zijn aan de collectieve zorgverzekering via de gemeente Wierden bij Menzis;
 of vallen onder de WSNP;
 of een netto maandinkomen hebben dat lager is dan 110% x de bijstandsnorm die voor
u zou gelden.

De meest voorkomende bedragen zijn (bedragen
per 1 januari 2019):
21+ tot de pensioengerechtigde leeftijd

110% x de bijstandsnorm incl. vt

Alleenstaande met of
zonder kinderen tot 18
jaar:

€ 1.091,33 per maand

Echtpaar:

€ 1.559,05 per maand

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

110% x de bijstandsnorm incl. vt

Alleenstaande met of
zonder kinderen tot 18
jaar:

€ 1.227,03 per maand

Echtpaar:

€ 1.633,82 per maand

Welke kosten kunnen niet worden vergoed?
Hierna volgt een aantal voorbeelden van kosten
waarvoor geen tegemoetkoming kan worden
verstrekt.


Kosten die niet rechtstreeks verband houden
met het ontmoeten van andere mensen en
het onderhouden van sociale verbanden komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dit
geldt met name voor abonnementen van
dagbladen en tijdschriften. Overigens biedt
de bibliotheek en internet ook (gratis) mogelijkheden.



Kosten behorende bij het incidenteel bezoeken van zwembad attractiepark, circus, concert, film, toneel, dierentuin, museum en recreatieplas worden ook niet vergoed. De incidentele bezoeken zijn voornamelijk op het
persoonlijk genot van de aanvrager zelf gericht en niet zo zeer op het regelmatig (blijven) ontmoeten van andere mensen en het
onderhouden van sociale verbanden.



Vrijwillige bijdragen of bijdragen waarvoor op
de een of andere manier een reductieregeling of een andere vergoedingsbron geldt
(zoals kerktelefoon en kerkbode), komen niet
voor vergoeding in aanmerking.

Wie komen niet in aanmerking
Soms is er wel sprake van een laag inkomen,
maar verstrekken wij geen bijdrage. Dat is van
toepassing als u een vermogen hebt dat meer
bedraagt dan het vrij te laten vermogen volgens
de Participatiewet (PW)
bedragen per 1 januari 2019:
Alleenstaande:
Alleenstaande met
kinderen tot 18 jaar:
echtpaar:

€ 6.120,00
€ 12.240,00
€ 12.240,00

Volwassenen die niet zelfstandig een huishouden voeren komen niet in aanmerking. Dit zijn
bijvoorbeeld oudere kinderen die nog bij de ouder(s) wonen.
Welke kosten kunnen worden vergoed?
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan vergoeden
wij de volgende kosten tot een maximum bedrag
per persoon per jaar.
Hierna volgt een aantal voorbeelden van kosten
waarvoor een tegemoetkoming in de kosten kan
worden verstrekt.


Abonnementen van internet, bibliotheek, fitness, ijsbaan en zwembad (zoals 10badenkaart of abonnement);



Contributies van verenigingen zoals sportvereniging, muziekvereniging, denksportvereniging, ouderenbond;



Lesgeld voor dansles, muziekles, tennisles
en zwemles.
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Het bedrag van de vergoeding
De vergoeding bedraagt maximaal € 150,- per
volwassene per jaar.
De toekenningsbeschikking
Op uw aanvraag ontvangt u een officiële beschikking. Daarin staat de vergoeding die aan u
wordt overgemaakt en het bedrag waarvoor u
eventueel nog een aanvraag kunt doen in hetzelfde jaar.
Het volwassenpakket waar u recht op heeft
wordt binnen zes weken na aanvraag overgemaakt.
Aanvragen
U kunt het volwassenpakket aanvragen via het
Zorgloket in het gemeentehuis. U hoeft maar één
keer per jaar officieel aan te vragen.
Aanvraagformulier
U kunt een aanvraagformulier krijgen bij het
Zorgloket of via de website van de gemeente:
www.wierden.nl. Het ingevulde formulier levert u
persoonlijk in bij het Zorgloket. U mag het ook
opsturen naar de gemeente.

Bewijsstukken twee jaar bewaren
In alle gevallen moet u tot twee jaar na aanvraag
bewijsstukken bewaren over:
 Het inkomen van de ouders
 Het vermogen van de ouders
 De kosten waarvoor een vergoeding is aangevraagd.
U moet dus achteraf kunnen aantonen dat u de
vergoeding terecht hebt gekregen. Er kan dus
achteraf naar bewijsstukken worden gevraagd.

Inlichtingen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen?
Of wilt u nog meer informatie? Bel of mail dan
met het Zorgloket.
Telefoon: 0546 - 580 990, of
e-mail: zorgloket@wierden.nl.
U kunt het Zorgloket natuurlijk ook bezoeken in
het gemeentehuis van Wierden.
Openingstijden Zorgloket
Met én zonder
afspraak

Alleen op afspraak

8.30 - 12.30 u
8.30 - 12.30 u
8.30 - 12.30 u
8.30 - 12.30 u
8.30 - 12.30 u

13.30 – 16.30 u
13.30 – 16.30 u
13.30 – 16.30 u
13.30 – 16.30 u

Blijkt achteraf dat u minder kosten hebt gemaakt
dan aangevraagd. Of heeft u het inkomen en het
vermogen niet goed opgegeven? Dan is het mogelijk dat u het volgende jaar geen volwassenpakket krijgt.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Kwijtschelding van belasting?
Geldt voor u kwijtschelding van gemeentelijke
belasting? Dan ontvangt u automatisch het aanvraagformulier voor de bijdrage. Wij kijken dan
alleen naar de kosten en niet naar uw inkomen
en vermogen. Dat is bij de belastingkwijtschelding al beoordeeld.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website
van de gemeente: www.wierden.nl.

Deelnemer collectieve zorgverzekering?
Bent u deelnemer van de collectieve zorgverzekering via de gemeente Wierden bij Menzis?.
Dan kijken we niet meer naar uw inkomen en
vermogen. Dat is bij de toegang tot de verzekering al gedaan.
Schuldsanering?
Valt u onder de wet schuldsanering natuurlijke
personen? Dan moet u dit opgeven op het aanvraagformulier. Uw besteedbaar inkomen is in
dat geval niet meer dan de bijstandsnorm. U
komt dan in aanmerking voor het volwassenpakket.
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N.B. Deze folder geeft algemene informatie.
Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend.
Laatst gewijzigd op 3 januari 2019
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Zorgloket (0546 – 580990)

datum
afgifte

datum
ingekomen

registratienummer

paraaf Wizadv.

Aanvraag Volwassenpakket 2019
(Declaratiefonds maatschappelijke participatie heet
1
vanaf 1 januari 2019 Volwassenpakket)

1. Persoonlijke gegevens aanvragers
aanvrager
naam en voorletters
geboortedatum

echtgen/partner
naam en voorletters
man/vrouw

BSN-nummer

geboortedatum

man/vrouw

BSN-nummer

straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer
Bankrekening (IBAN) waarop de
eventuele vergoeding kan worden
overgemaakt?

NL

0

t.n.v. ……………………………………………………………..………

2. Gemaakte kosten
Voor welke volwassene worden
de kosten gemaakt?

Welke kosten? (duidelijk omschrijven;
maximaal € 150,- per volwassene)

Totaalbedrag

1. Aanvrager

€ ……………….

2. Echtgen./partner

€ ……………….

Toelichting: Per volwassene van 18 jaar en ouder die een eigen huishouding voert geldt een bedrag van maximaal
€ 150,-. Per huishouden is dat één of twee personen van 18 jaar en ouder (niet zijnde inwonende kinderen).

1

De aanvraag kan eventueel per PostNL (zonder postzegel) worden gezonden aan:
Gemeente Wierden t.a.v. Zorgloket, Antwoordnummer 17, 7620 VP Wierden
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3. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
ontvangt u voor dit jaar kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen?

nee (ga verder naar onderdeel 4)
ja (ga verder naar onderdeel 10)

4. Collectieve zorgverzekering voor de Minima via Menzis
bent u deelnemer van de collectieve zorgverzekering voor de minima (afgesloten door de
gemeente Wierden bij Menzis?

nee (ga verder naar onderdeel 5)
ja (ga verder naar onderdeel 10)

5. Uitkering krachtens de Participatiewet
ontvangt u van de gemeente Wierden een
uitkering krachtens de Participatiewet?

nee (ga verder naar onderdeel 6)
ja (ga verder naar onderdeel 10)

6. Valt u onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)?
Bent u toegelaten tot de WSNP en heeft u
momenteel een door de rechter benoemde
bewindvoerder?

nee (ga verder naar onderdeel 7)
ja (ga verder naar onderdeel 10)

7. Huisvesting
woont u in een huurwoning?
zo nee, woont u in een eigen woning?

nee
ja
nee
ja

8. Inkomen van de bij vraag 1 vermelde personen)
aanvrager

echtgen/partner

Zelf ontvangen (voorlopige)
heffingskorting van de Belastingdienst.

netto €

per maand

netto €

per maand

Kindgebonden budget van de
Belastingdienst
(alleenstaande ouder kop)

netto €

per maand

netto €

per maand

Loon uit arbeid

netto €

per maand

netto €

per maand

Uitkering van de UWV

netto €

per maand

netto €

per maand

Ziektewetuitkering

netto €

per maand

netto €

per maand

Uitkering van de SVB

netto €

per maand

netto €

per maand

Pensioen

netto €

per maand

netto €

per maand

Overig inkomen

netto €

per maand

netto €

per maand

(zoals WW, WIA, WAO, WAZ,
Wazo en Ziektewet)

(zoals ANW-, AOW- of AIOuitkering)

6

9. VERMOGEN
bent u in het bezit van andere (register)goederen
dan een eigen woning, landbouwgrond of een vakantiewoning?

nee
ja, te weten: ………………………….

met vermogen wordt ook bedoeld contant geld, tegoeden bij de bank en/of giro, spaargeld, aandelen, obligaties en
spaarbewijzen. U wordt verzocht onderstaande gegevens te verstrekken

aanvrager
rekeningnummer

saldo

echtgen/partner
rekeningnummer

Saldo

betaalrekening

€

€

spaarrekening

€

€

overige tegoeden

€

€

10. Ondertekening
Ondergetekende verklaart:
 bovenstaande gegevens alsmede de op de bijlagen verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld;
 geen gegevens te hebben achtergehouden, waarvan hij/zij redelijkerwijs weet of zou kunnen vermoeden dat
ze voor de gevraagde bijdrage van belang kunnen zijn.
datum aanvraag:

handtekening aanvrager:

handtekening echtgen/partner:

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

3 januari 2019
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