AANVRAAG HUISWERKBEGELEIDING VOOR KINDEREN IN DE
LEEFTIJD VAN 10 TOT EN MET 17 JAAR
Aanvraagjaar: 2020
A. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER
Naam en voorletters

: ……………...…………………………………………………………………….

Burgerservicenummer : ……………...………………………………………………………………………
Geboortedatum
: ……………...………………………………………………………………………

Adres

Postcode, woonplaats : ……………...………………………………………………………………………
Telefoonnummer

: …………………………………………………………………..………………….

IBAN rekeningnummer : ……………...………………………………………………………………………

B. PERSOONSGEGEVENS PARTNER
Naam en voorletters

: ……………...…………………………………………………………………………

Burgerservicenummer : ……………...…………………………………………………………………………
Geboortedatum

: ……………...…………………………………………………………………………

C. HUISWERKBEGELEIDING

1.Vul hier in voor wie u aanvraagt:
voornamen en achternaam

Burgerservicenummer

geboortedatum

2. Is er een ondersteuningsbrief
afgegeven door de school waaruit blijkt
dat huiswerkbegeleiding nodig is?

Ja

Nee

□

□

3. Woont het kind op hetzelfde adres als
de aanvrager en ontvangt de aanvrager
kinderbijslag voor het kind?

Ja

Nee

□

□

Hanzeweg 8

Postbus 17

7240 AA Lochem

T (0573) 28 92 90

www.bakenlochem.nl

IBAN: NL32 BNGH 028.50.05.081

KvK 08 215 192

4. Ontvangt u een uitkering op grond
van de Participatiewet?

Ja

Nee

□

□

Ga verder met blok D.

Ga verder met vraag 5

5. Inkomen: Het gaat om inkomsten van u en uw partner. Inkomsten kunnen zijn: uit werk, uitkering,
alimentatie, pensioen, zelfstandigheid, teruggave van belastingen of anders. Hierbij wordt o.a.
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget niet meegeteld.
5.1 Als u jonger bent dan de pensioengerechtigde leeftijd. Heeft u een netto maandinkomen dat lager is
dan:
Nee, mijn maandinkomen is hoger
Alleenstaande ouder:
Echtpaar:
€ 1.299,61
€ 1.856,58
Ja

□

Ja

Ga verder met vraag 6

□

Ga verder met vraag 6

□
U komt niet in aanmerking

5.2 Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd, waarop ingevolge de Algemene Ouderdomswet recht op
ouderdomspensioen ontstaat.
Indien u pensioengerechtigde bent. Heeft u een netto maandinkomen dat lager is dan:
Nee, mijn maandinkomen is hoger
Alleenstaande ouder:
Echtpaar:
€ 1.452,67
€ 1.969,11
Ja

□

Ja

Ga verder met vraag 6

□

Ga verder met vraag 6

□
U komt niet in aanmerking

6. Vermogen is uw bezit (bijvoorbeeld het saldo van uw bankrekeningen, auto of eigen woning) waarover
u, uw partner en de minderjarige kinderen kunnen beschikken, verminderd met de aanwezige schulden.
Heeft u een vermogen dat lager is dan:
Echtpaar of alleenstaande ouder:
€ 12.450,-Ja

Nee, mijn vermogen is hoger

□

□

Ga verder met blok D.

U komt niet in aanmerking

D. VERANTWOORDING
Denkt u er aan bij het inleveren van deze aanvraag ook de bewijsstukken in te leveren van alle
gezinsleden. Onder andere de volgende gegevens:





kopie van het identiteitsbewijs
ondersteuningsbrief van de school waaruit blijkt dat huiswerkbegeleiding nodig is
kopieën van uw (diverse) inkomsten
kopieën van uw bankafschriften, de laatste 4 volgnummers

E. ONDERTEKENING
Door het ondertekenen en indienen van dit formulier, doet u een aanvraag in de zin van artikel 1.3 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Ik verklaar: het formulier naar waarheid en volledig te hebben ingevuld, te weten dat de gemeente Lochem
het recht heeft de juistheid van mijn gegevens te controleren
Plaats : ……………………................................... Datum : ….…………………………………………………….
Handtekening : ……………………........................ Handtekening partner : …………………….........................
Handtekening kind : ……………………................. (vanaf 12 jaar)

Hanzeweg 8

Postbus 17

7240 AA Lochem

T (0573) 28 92 90

www.bakenlochem.nl

IBAN: NL32 BNGH 028.50.05.081

KvK 08 215 192

