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AANVRAAGFORMULIER MAATSCHAPPELIJKE 

PARTICIPATIE 2022 
  
Gemeente Gemert-Bakel heeft de Maatschappelijke Participatie, die is bedoeld voor mensen met een 
minimum inkomen, zodat zij kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving. De hoogte van de 
bijdrage en activiteiten die onder deze regeling vallen, zijn terug te vinden onder bijlage 3. 
Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze bijdrage, dient u dit formulier volledig ingevuld, 
voorzien van de gevraagde bewijsstukken en ondertekend vòòr 1 januari 2023 ter beoordeling op te 
sturen naar:  
  

Minimaregelingen Peelgemeenten, Antwoordnummer 524, 5750 VB Deurne of mailen naar: 

mp@peelgemeenten.nl 

Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters:        

(voeg kopie legitimatie bij als er sprake is van een 1e aanvraag voor deze regeling)  

Adres:          _______   

Postcode:        Woonplaats:        

Geboortedatum:    

BSN: _____________   

Tel.nr.:      

E-mail: ______________________________________________ 

Gegevens partner (indien van toepassing) 

Naam en voorletters:        

(voeg kopie legitimatie bij als er sprake is van een 1e aanvraag voor deze regeling)  

Adres:            _____ 

Postcode:        Woonplaats:        

Geboortedatum:    

BSN: _____________   

 

Ik vraag de maatschappelijke participatie aan voor:     

□ Mijzelf en (eventuele) partner    (bijlage 1 is ingevuld en bijgevoegd)  

□ Mijzelf en (eventuele) partner en  

minderjarige kinderen    (bijlage 1 en 2 zijn ingevuld en bijgevoegd) 

 

Aankruisen wat van toepassing is: 

□ Aanvrager verblijft in een WLZ-instelling  

□ Partner verblijft in een WLZ-instelling 

□ Aanvrager en/of partner verblijven niet in een WLZ-instelling  
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Bewindvoering: 

Staat u en/of uw partner onder bewind?     □ Ja  □ Nee 

Zo ja, wie (u/en of uw partner: _______________________________________ 

Naam, adres en telefoonnummer bewindvoerder: _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

Wijze van betaling: 

De gevraagde vergoeding(en) overmaken op IBAN: _______________________________________ 

 

U verklaart: 
- dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld; 

- ermee bekend te zijn dat een ten onrechte verstrekte bijdrage wordt teruggevorderd; 

- ermee in te stemmen dat Peelgemeenten bij andere instellingen of personen inlichtingen 
vraagt, die voor het vaststellen van het recht op de bijdrage nodig zijn.  

 

 

Plaats:        Datum:      

 

Handtekening aanvrager:    Handtekening partner:  
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BIJLAGE 1: INKOMSTEN- EN VERMOGENSGEGEVENS BIJ AANVRAAG MAATSCHAPPELIJKE 
PARTICIPATIE 

 

Burgerservice nummer (BSN): ________________________________ 

Naam aanvrager:  ________________________________ 

 

1. Ontvangt u een (aanvullende) bijstandsuitkering voor levensonderhoud op grond van de 
Participatiewet via Senzer?  

□ Ja. U hoeft vraag 2 t/m 6 niet in te vullen. 

 Let op! Als u op peildatum 1 januari van het lopende jaar via Senzer een bijstandsuitkering 
ontvangt, ontvangt u deze bijdrage in het 1e kwartaal automatisch en hoeft u dus geen 
aanvraagformulier in te dienen. 

□ Nee, ga verder met vraag 2. 

 

2. Wonen er op uw adres nog andere personen (dan u, uw eventuele partner en uw 

minderjarige kinderen)? (bijv. meerderjarige kinderen, kamerhuurder, kostganger, broer, zus, etc.)  

Naam en voorletters    Geb.datum   Relatie (bijv. Huurder, broer) Inkomsten per maand 

                   

                   

 

3. Actuele netto inkomstengegevens*) aanvrager:  

Loon, pensioen, uitkering, alimentatie en dergelijke    per  per 4  per 

         week weken maand 

       €   □ □ □ 

       €   □ □ □ 

       €   □ □ □ 

Voeg kopie bij van het inkomen van de meest recente maand van 2022. 

 

4. Actuele netto inkomstengegevens*) partner: (indien van toepassing) 

Loon, pensioen, uitkering, alimentatie en dergelijke     per  per 4  per 
         week weken maand 

       €   □ □ □ 

       €   □ □ □ 

       €   □ □ □ 

Voeg kopie bij van het inkomen van de meest recente maand van 2022. 

 

5. Algemene heffingskorting minstverdienende partner Belastingdienst: (indien van toepassing) 

Het totaal wat uw partner ontvangt van de Belastingdienst 

Netto bedrag(en) €   □ bedrag ineens 

   €   □ bedrag per maand 

Voeg kopie bij van de voor- én achterzijde van de beschikking van de Belastingdienst. 
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6. Bepaling van het vermogen*) 

A. De bank-/girorekeningen, spaargelden van u, uw partner en uw minderjarige kinderen 

 

IBAN/rekeningnummer      Ten name van       Saldo 

                                     ________ 

                       ___________           

                       _________________ 

                       _________________ 

Voeg kopie bij van de bankafschriften van de meest recente, volledige maand van 2022, waarop uw 
naam, IBAN én saldo zichtbaar is.  

 

B. Overzicht van de eventuele schulden van u en uw partner: 

 

Schuldeiser  Schuld Maandelijkse aflossing 
 
_________________________________ € ____________ € ________________ 
 
_________________________________ € ____________ € ________________ 
 

_________________________________ € ____________ € ________________ 
 
_________________________________ € ____________ € ________________ 
 
Totaalbedrag van de schulden  € ____________ 

Voeg van alle schulden een bewijsstuk (kopie) bij.  
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BIJLAGE 2: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 

 

Burgerservice nummer (BSN): ________________________________ 

Naam aanvrager:  ________________________________ 

 

De welzijnsbijdrage wordt ook aangevraagd voor onderstaande gezinsleden (kinderen van 2 
tot 18 jaar. Kinderen die in het jaar van de aanvraag 2 jaar worden, kunt u ook vermelden). 

 

1. Naam (inclusief voorletters)          

Geboortedatum        

 

2. Naam (inclusief voorletters)          

Geboortedatum        

 

3. Naam (inclusief voorletters)          

Geboortedatum        

 

4. Naam (inclusief voorletters)          

Geboortedatum        

 

5. Naam (inclusief voorletters)          

Geboortedatum        

 

6. Naam (inclusief voorletters)          

Geboortedatum        
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BIJLAGE 3: VOORBEELDEN VAN KOSTEN DIE ONDER DEZE REGELING VALLEN 

 

HOOGTE VAN DE BIJDRAGE: 

De vergoeding uit de bijdrageregeling bedraagt maximaal € 150,00 per persoon per jaar. 

 

 

A.  Contributie / lesgeld / ouderbijdrage 

* sportverenigingen  

* toneel- en muziekverenigingen 

* biljartclubs, dartclubs 

* koren en orkesten 

* hobbyclubs 

* gilden 

* jeugdverenigingen 

* ouderenorganisaties 

* vrouwenverenigingen 

* gehandicaptenorganisaties 

* carnavalsverenigingen 

* I.V.N. 

* E.H.B.O.  

* muziekscholen 

* zwemlessen 

* naailessen, inclusief lesmateriaal  

* ouderbijdragen peuterspeelzaal 

 

B. Abonnementen 

* speeltuin 

* speel-o-theek 

* bibliotheek 

* zwembad (inclusief entreekaartjes)  

*  internet 

C. Deelnemersbijdragen 

* vormings- en educatieactiviteiten 

* activiteiten Stichting Welzijn Ouderen 

* jeugdvakantiewerk 

* schoolverlatersdagen en schoolreisjes 

* ééndaagse activiteiten van verenigingen 

* vakantiekamp via gehandicapten-
organisaties en verenigingen 

 

D.  School en cursuskosten 

* ouderbijdrage 

* lesgeld volksuniversiteit 

* lesgeld volwasseneneducatie 

* bijdrage E.H.B.O.-cursus 

* lesmateriaal (boeken, syllabi) 

* computercursus 

 

E.  Overige kosten 

* volkstuin 

* NS-voordeelurenkaart 

* yoga, fitness, sauna 

* paardrijlessen 

* kaarten voor bioscoop, theater, concert, 
attractiepark 
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[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]
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