
Aanvraagformulier MP 1/ 2023   1 januari 2023 Bergen en Informatie formulier MP 1/2023  Pagina 1 van 6 

 
 
 

 
 

  

AANVRAAGFORMULIER 
Maatschappelijke Participatie 

 
Lees eerst het bijgevoegde informatieblad “Maatschappelijke Participatie” 

 

Persoonsgegevens  Uzelf Uw partner 

Burgerservicenummer   

Achternaam   

Voornamen                                                                                                                                                              

Geboortedatum   

Adres   

Postcode/Woonplaats   

E-mail adres   

Telefoonnummer   

 

1 Bijdrage per persoon voor leeftijd 18 jaar en ouder 

Soort bijdrage Maximaal  
per jaar 
per persoon 

Uw aanvraag  

Kosten voor een lidmaatschap van één vereniging of activiteit en bijbehorende 
spullen, zoals sportkleding. Denk aan sporten, zwemlessen, muzieklessen, 
cursussen. 

€ 150.- 
 

Uzelf € 

Partner € 

Een lidmaatschap bibliotheek. € 55.- Uzelf € 

Partner € 

Overige activiteiten, zoals bezoek bioscoop, theater, festival, concert, 
dierentuin, attractiepark. 

€ 10.- Uzelf € 

Partner € 

De aanschaf van een museumkaart (niet in combinatie met een CJP). € 64.90 (vanaf 19 
jaar) 
€ 32,45 (18 
jarige) 

Uzelf € 

Partner € 

De aanschaf van een CJP. U kunt gebruik maken van een CJP tot 30 jaar. Niet in 
combinatie met museumkaart. 

€ 17,50 Uzelf € 

Partner € 

 

2 Bijdrage per huishouden 

Soort bijdrage  Maximaal per jaar Uw aanvraag 

Wonenplus abonnement van Stichting Welzijn Bergen.  
(Het lidmaatschap kunt u aanvragen bij de Stichting Welzijn). 

€ 30,00  € 
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3 Computerregeling voor kind tot 18 jaar dat onderwijs volgt  
Per huishouden eenmaal per 5 jaar maximaal 2 computers 

Maximaal  
per kind 

Bijdrage voor een nieuwe computer, laptop of tablet. 
Geen bijdrage bij 2e hands computer, laptop, cartridges, papier, games randapparatuur voor games, 
webcams  

€ 600.- 

Naam kind: 
 

Geboortedatum kind: Uw aanvraag € 

Naam kind: 
 

Geboortedatum kind: Uw aanvraag € 

 

4 Kind pakket tot 18 jaar  

Soort bijdrage per kind Maximaal  
per jaar 

Aantal kinderen waar u voor 
aanvraagt en het totaal 
bedrag dat u aanvraagt 

Geboortedatum 
kinderen waar u voor 
aanvraagt 

Overige activiteiten, zoals bezoek bioscoop, 
theater, festival, concert, dierentuin, 
attractiepark.  

€ 10.- per 
kind 

aantal kinderen  
 
 
totaal € 

 
 
 
 
 
 
 

De aanschaf van een museumkaart voor 
kinderen op voortgezet onderwijs in leeftijd van 
13 tot 18 jaar. (niet in combinatie met de CJP). 

€ 32,45 
 

aantal kinderen  
 
totaal € 

 
 
 
 
 
 
 

De aanschaf van een CJP.  
Als de school deze niet gratis geeft en niet in 
combinatie met de museumkaart. 

€ 17,50 aantal kinderen  
 
 
totaal € 

 
 
 
 
 
 
 

 

5a Tegemoetkoming in de schoolkosten voor kind op Basisonderwijs 

Naam kind Geboortedatum Maximaal  
per jaar 

Uw aanvraag 

  €100.- € 

  €100.- € 

  €100.- € 

 

5b Tegemoetkoming in de schoolkosten voor kind op voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO en 
praktijkonderwijs) 

Naam kind Geboortedatum Maximaal  
per jaar 

Uw aanvraag 

  € 125.- € 

  € 125.- € 
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  € 125.- € 

 

5c Tegemoetkoming in de schoolkosten voor kind op middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

Naam kind Geboortedatum Maximaal  
per jaar 

Uw aanvraag 

  €200.- € 

  €200.- € 

  €200.- € 

Wilt u voor meer kinderen tussen 0 en 18 jaar een bijdrage aanvragen voeg dan een bijlage bij met uw verzoek. 
 

6 
Rekeningnummer waarop u betalingen wilt ontvangen 
Als er sprake is van bewindvoering wordt het geld overgemaakt aan de bewindvoerder. 

IBAN bankrekeningnummer  

op naam van 

Is dit uw eerste aanvraag of wijzigt uw rekeningnummer?  
Stuur een leesbare kopie van uw laatste bankafschrift of bankpasje mee als bewijsstuk. 

 

7 Verklaring en instemming  

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren het volgende: 

• Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente het recht op een bijdrage kan vaststellen.  

• Ik weet dat het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier strafbaar is. 

• Ik heb alle gevraagde bewijsstukken bijgevoegd. 

• Ten onrechte verstrekte bijdrage wordt teruggevorderd en het kan leiden tot aangifte bij justitie of tot 
strafrechtelijke vervolging. Het kan ook leiden tot een boete of verlagen of intrekken van de bijstand 

• Ik verklaar ermee bekend te zijn en ik stem er mee in dat: De gegevens door de gemeente op juistheid en 
volledigheid worden gecontroleerd.  

• De gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Een huisbezoek kan onderdeel zijn van de controle. 

8 
 

Ondertekening 

Datum Handtekening van uzelf Handtekening van uw partner 

 

9 Bepaal voor het versturen van de aanvraag welke situatie op u van toepassing is 

9a 
 

☐ Ik ontvang een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van de gemeente. 

U kunt deze aanvraag direct versturen.  
Er kunnen nog aanvullende gegevens bij u worden opgevraagd. 

9b 
☐  Ik ontvang GEEN maandelijkse uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van de gemeente. Ik heb 6 maanden 
vooraf aan deze aanvraag al alle informatie en bewijsstukken verstrekt.  

U kunt deze aanvraag direct versturen. 
Er kunnen nog aanvullende gegevens bij u worden opgevraagd. 
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9c 

☐  Ik ontvang GEEN maandelijkse uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van de gemeente.  

☐  Dit is een eerste aanvraag van u, of uw vorige aanvraag is langer dan 6 maanden geleden door u gedaan. 

Belangrijk!  
Wij hebben van u een ingevuld INLICHTINGEN FORMULIER nodig. 
Samen met de gegevens op dit formulier kunnen wij uw aanvraag ook echt afhandelen. 
Het inlichtingen formulier verstuurt u samen met uw aanvraag. Vergeet niet alle gevraagde bewijsstukken mee te sturen. 
Geen inlichtingen formulier gekregen. Neem dan contact op met de gemeente.  

 

10 
 

Verstuur dit aanvraagformulier samen met uw 
bewijsstukken naar: 

Informatie: 

Digitaal aanbieden kan via het contactformulier op 
www.Zaffier.nl. 
 
Zaffier 
Afdeling Inkomen 
Antwoordnummer 586 
1800 VB Alkmaar 
(geen postzegel nodig) 
 
U kunt de aanvraagformulieren en bewijsstukken ook 
inleveren bij de Publieksbalie van Zaffier. 
Mallegatsplein 10 
1815 AG Alkmaar 
 

Vragen over de voorwaarden, formulieren of de 
aanvraag. 
 
Neem contact op via het contactformulier op 
www.Zaffier.nl. 
 
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) 
op het algemene nummer 088 404 60 00, wij zijn 
telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8:30 tot 17:00. 
 

 
  

https://mijnzaken.zaffier.nl/zaak/create/webformulier?zaaktype_id=332&sessreset=1&afronden=1&ztc_aanvrager_type=unknown&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-100
http://www.zaffier.nl/
https://mijnzaken.zaffier.nl/zaak/create/webformulier?zaaktype_id=332&sessreset=1&afronden=1&ztc_aanvrager_type=unknown&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-100
http://www.zaffier.nl/
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Informatieblad Maatschappelijke Participatie 
 

• U bent 18 jaar of ouder. 

• Uw inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens die voor u geldt. 

• Uw vermogen is gelijk of lager dan de vermogensgrens die voor u geldt. 

Inkomen en vermogen 

• Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kind gebonden budget? Dit budget telt niet mee als inkomen. 

• Voor de regelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn den 120% van de voor u van toepassing zijnde 
bijstandsnorm. 

• Uw (gezins-) vermogen en dat van uw partner en inwonende kinderen tot 18 jaar moet onder de bepaalde grens 
blijven. 

Termijn van aanvraag 

• U bent 18 jaar of ouder dan doet u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 12 maanden een aanvraag.  

• Een aanvraag bijdrage vanuit het Kindpakket doet zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 6 maanden. 

Het aanvraagformulier 

• Per bijdrage is aangegeven wat het maximale bedrag aan vergoeding is per persoon, gezin of per huishouden. 

• U geeft bij de vraag zelf aan welk bedrag u heeft uitgegeven of gaat uitgeven. 

Bijdrage kinderen tot 18 jaar via Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland (JSF) in samenwerking met gemeente.  

• Het JSF betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren voor een sportclub, muziek- of dansles, 
schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach, 
schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag voor je kan doen. Die noemen we ‘de 
intermediair’. Je kunt zelf geen aanvraag doen voor het JSF. 

• Lees meer op de website van het JSF: www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland. 

Kindpakket voor kinderen tot 18 jaar via aanvraag bij de gemeente 

• Peildatum leeftijd kinderen is het moment van indienen van de aanvraag. 

• U geeft bij de vraag zelf aan welk bedrag u heeft uitgegeven of gaat uitgeven. 

Bewaar betaalbewijzen van de kosten waar u een bijdrage voor vraagt. Wij kunnen hier achteraf om vragen. 

 

Inkomensgrens 1 januari 2023 
Bijstandsnormen omgerekend naar 120% van de bijstandsnorm per maand. 

21 jaar tot pensioengerechtigd Bedrag inclusief vakantietoeslag  Bedrag exclusief vakantietoeslag 

Alleenstaande/alleenstaand ouder € 1.434,79 € 1.363,05 

Gehuwden  € 2.049,70 € 1.947,21 

Pensioengerechtigden  

Alleenstaande/alleenstaand ouder € 1.596,80 € 1.516,96 

Gehuwden  € 2.168,64 € 2.060,21 

U woont in een inrichting   inclusief verhoging premie zorgverzekeringswet 

Alleenstaande  € 457,34 € 434,63 

Gehuwden € 756,72 € 721,38 

Afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden kunnen andere normen gelden.  
Er is nog geen rekening gehouden met de kostendelersnorm. Voor jongeren gelden lagere bedragen. 
  

http://www.haltewerk.nl/tegemoetkomingen/bijstandsnormen/
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland
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Vermogensgrens 1 januari 2023  
U bezit aantoonbaar niet meer eigen vermogen dan de vermogensgrens die voor u geldt. 

Alleenstaande  € 7.605.- 

Alleenstaande ouder € 15.210.- 

Gehuwden  € 15.210.- 

Extra vrijlating eigen woning € 64.100.- 

Genoemde bedragen zijn normbedragen en zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de rijksoverheid en van 
typefouten. 
 

Is er meer inkomen en/of vermogen dan genoemde grenzen? Mogelijk voldoet u dan niet aan de voorwaarden. 

Neem contact op om uw persoonlijke situatie te bespreken. 
Klant Contact Centrum (KCC) Telefoonnummer Zaffier 088 404 60 00. Of via het contactformulier op www.Zaffier.nl. 
 
 

https://mijnzaken.zaffier.nl/zaak/create/webformulier?zaaktype_id=332&sessreset=1&afronden=1&ztc_aanvrager_type=unknown&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-100
http://www.zaffier.nl/

