Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

In te vullen door de Gemeente
BSN-nummer
Opdrachtnummer

Formulier draagkracht
Waarom dit formulier?:
U heeft bijzondere bijstand voor de periodieke kosten van
bewindvoering, mentorschap of curatele toegekend gekregen voor
onbepaalde tijd. Uw draagkrachtperiode is voor twee jaar vastgesteld en
loopt binnenkort af. Om uw draagkracht opnieuw vast te stellen hebben
wij enkele gegevens van u nodig. Daarom sturen we u dit formulier.

Ingekomen d.d.

Opsturen
Stuur het ingevulde formulier met bewijsstukken retour in de
bijgevoegde retourenveloppe . Heeft u vragen over dit formulier
dan kunt u contact opnemen met Publieke Dienstverlening via
telefoonnummer 14 058.

1 Persoonsgegevens
Hoofdaanvrager
Burgerservicenummer
Achternaam en voorletters
Geboortedatum
Telefoonnummer					E-mailadres
Partner
Burgerservicenummer
Achternaam en voorletters
Geboortedatum
Telefoonnummer					E-mailadres

2 Inkomsten
Ontvangt u een bijstandsuitkering?
0 Ja, ga verder naar punt 3.
0 Nee, vul onderstaand uw inkomensgegevens in en stuur een kopie van de laatste loon- of uitkeringsspecificatie mee.
Let op! Teruggave van belastingen (heffingskortingen) dient u ook te vermelden!
Naam				
Soort inkomen		
					

Naam betalende instantie/werkgever		

Overige inkomsten
0 Uit kamerverhuur. Aantal kamerhuurders			

Totale inkomsten per maand

€

0 Van kostgangers. Aantal kostgangers			

Totale inkomsten per maand

€

0 Uit bezittingen. Soort bezittingen				

Totale inkomsten per maand

€

0 Overige inkomsten					

Inkomsten per maand

€

Netto per maand in €
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3 Bezittingen
Let op! Volledig invullen!
3a Overzicht van alle bank- en spaarrekeningen (van u en/of uw partner en/of uw minderjarige kinderen)
IBAN			

Ten name van						

Saldo (vul het saldo in van datum kosten)

										€
										€
										€
										€
										€
										€
3b Heeft u en/of uw partner ook contant geld? Zo ja, hoeveel?				
3c Onroerende zaken
Bezit u en/of uw partner onroerende zaken?				
Ook als u een woning of dergelijke in het buitenland bezit, moet u dat opgeven.

€

0 Ja 0 Nee

 Eigen woning
Indien de bedragen niet van het huidige kalenderjaar zijn schrijf dan het juiste jaartal achter het bedrag
- WOZ-waarde €
- Wat betaalt u aan hypotheekrente per maand? €
- Ontvangt u premie van het Rijk voor uw woning?			

0 Ja 0 Nee

Bedrag €

- Betaalt u erfpacht?						

0 Ja 0 Nee

Bedrag €

- Ontvangt u maandelijks hypotheekrenteaftrek van de belastingdienst?		
Stuur een kopie van uw voorlopige aanslag mee met het aanvraagformulier

0 Ja 0 Nee

Bedrag €

- Wat betaalt u aan premie per maand voor uw opstalverzekering? €
- Wat betaalt u aan premie per maand voor uw overlijdensrisicoverzekering, gekoppeld aan uw hypotheek? €
- Kreeg u vrijstelling voor de gemeentelijke belastingen?		

0 Ja 0 Nee

zo nee:
- Wat betaalt u voor het eigenaarsdeel onroerende zaakbelasting (OZB)? €
- Wat betaalt u voor rioolrechten woningeigenaren? €
- Wat betaalt u voor het eigenaarsdeel waterschapslasten? €

 Overige onroerende zaken
3d Waardepapieren / cryptocoins (bijv bitcoins)
Bezit u en/of uw partner waardepapieren of cryptocoins?			

0 Ja 0 Nee

Soort waardepapier of cryptocoins					

Waarde

								€
3e Overige bezittingen
Heeft u en/of uw partner nog andere waardevolle goederen of bezittingen?
0 Auto €			

0 Motor €			

0 Ja 0 Nee

0 Boot €			

0 Caravan €

0 Anders
3f Te verwachten vermogen en/of aanspraken
Heeft u en/of uw partner nog aanspraak op vermogen?			
Bijvoorbeeld uit een nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk, beëindigde samenwoning.

0 Ja 0 Nee

Zo ja namelijk
		
Geschatte waarde van uw aanspraken €
3g Heeft u en/of uw partner nog aanspraak op inkomen dat betrekking heeft
op de periode voor de bijstandsaanvraag?				
Soort inkomen			

0 Ja 0 Nee

Periode waarop het inkomen betrekking heeft		

Bedrag

										€
										€
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4 Huisvesting
4a Wat is uw woonsituatie?
0 Huurwoning/ -schip
0 Eigen woning/schip		

0 Onderhuurder
0 Kostganger

4b Betaalt u huur-/kostgeld of andere (woon)kosten?
Zo ja,

0 Huur

		

€		

0 Bij ouders
0 Kraakpand
0 Ja

0 Kamerbewoner
0 Woonwagen

0 Woongroep
0 Verzorg/verpleeghuis

0 Nee

0 Kostgeld 0 Andere (woon)kosten, nl.

4c Ontvangt u huurtoeslag?

per		

, aan

0 Ja

0 wel aangevraagd

0 Nee

Bedrag per maand €

5 Schulden
5a Heeft u en/of uw partner schulden?

0 ja 0 nee

Naam schuldeiser
Ingangsdatum
TerugbetalingsOorspronkelijk
Aflossing per
			schuld		 verplichting		bedrag		 maand

Restant schuld

					

0 Ja 0 Nee

€		

€

					

0 Ja 0 Nee

€		 €		 €

					

0 Ja 0 Nee

€		 €		 €

					

0 Ja 0 Nee

€		 €		 €

					

0 Ja 0 Nee

€		 €		 €

					

0 Ja 0 Nee

€		 €		 €

					

0 Ja 0 Nee

€		

					

0 Ja 0 Nee

€		 €		 €

					

0 Ja 0 Nee

€		 €		 €

5b Heeft u en/of uw partner een hypotheek op uw woning?			

€		

€		

€

0 Ja 0 Nee

De hypotheek staat op naam van
Hoofdsom € 			

Restant schuld €

5c Zit u op dit moment in een schuldsaneringstraject?

		0 Ja 0 Nee

6 Ziektekostenverzekering
6a Wat betaalt u aan premie voor de basisverzekering

hoofdaanvrager €			

Partner €

6b Bent u en/of uw partner aanvullend verzekerd tegen ziektekosten?		

0 Ja 0 Nee

Hoofdaanvrager:

naam aanvullende verzekering			

Premie aanvullende verzekering €

Partner: 		

naam aanvullende verzekering			

Premie aanvullende verzekering €		

6c Ontvangt u en/of uw partner een zorgtoeslag?
Bedrag zorgtoeslag:

			

hoofdaanvrager: € 			

0 Ja 0 Nee

Partner: €

Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld; ik heb niets verzwegen. Ik weet dat onjuist invullen van de vragen strafbaar is.
Het kan leiden tot een maatregel dan wel aangifte bij Justitie gevolgd door een strafrechtelijke vervolging.
Door het ondertekenen van dit formulier geef ik de gemeente toestemming om inlichtingen in te winnen bij derden. Het gaat om gegevens die
nodig zijn om het recht op bijzondere bijstand vast te stellen.
Plaats
Datum
Handtekening hoofdaanvrager / gemachtigde

Handtekening partner
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