
       Aanvraagformulier Tegemoetkoming Wmo over 2021 

 

 

Vraag 1 : Uw persoonlijke gegevens 
De tegemoetkoming wordt aangevraagd voor: 
   aanvrager    ja  nee  partner    ja  nee 

Achternaam, voorletters _______________________________ __________________________________ 

Woonadres  ____________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats ____________________________________________________________________ 

Telefoonnummer   _______________________________ _________________________________ 

E-mail  _______________________________ __________________________________ 

Geboortedatum  _______________________________ __________________________________ 

Nummer ID-bewijs  _______________________________ __________________________________ 

IBAN nummer (rekening) _______________________________ __________________________________ 

   aanvrager heeft:   partner heeft: 
  in 2019, 2020 en 2021 het volledig 
   wettelijk eigen risico betaald   ja*   nee     ja*  nee    

  een Wmo indicatie 2021   ja   nee     ja   nee   

 een Jeugdwet indicatie 2021  ja   nee     ja  nee  

 een WLZ indicatie van het CIZ  ja*   nee     ja*  nee   
 

 
Vraag 2 : Uw inkomen 

 Optie 1: u ontvangt een bijstandsuitkering (PW-uitkering) van de gemeente Urk  ga naar vraag 7.   
 Optie 2: u ontvangt een IOAW/IOAZ/BBZ uitkering  ga verder vanaf vraag 5. 
 Optie 3: u heeft een ander inkomen  u moet het volledige aanvraagformulier invullen.  

 

Soort inkomen* Aanvrager Partner   Periode (graag doorhalen nvt) 

 loon € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 zelfstandige € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 WAO / WIA uitkering € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 Wajong uitkering € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 WAZ uitkering € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 AOW uitkering € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 ANW uitkering € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 WW uitkering € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand  

 pensioen € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 alimentatie € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 heffingskortingen € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 studiefinanciering € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 rente uit vermogen € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

 anders, namelijk; € ________________ € ________________  per week / 4 weken / maand 

     __________________                              
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Vraag 3 : Uw leefsituatie 

U zorgt voor kinderen, voor hen wordt kinderbijslag ontvangen.      ja*  nee   
U heeft andere thuiswonende kinderen (zonder kinderbijslag).      ja  nee  
U woont met meerdere personen (anders dan kinderen jonger dan 21 jaar) op dit adres.   ja  nee  
 

 
Vraag 4 : Uw woonsituatie en woonlasten  
U betaalt huur, hypotheek, kostgeld of heeft andere woonlasten      ja*  nee 

U betaalt € _____________________ per maand. 

 huurwoning / huurschip   koopwoning / koopschip    onderhuurder / kostganger  
 kamerbewoner    woonwagen / woonchalet    anders 

 

 
Vraag 5 : Uw vermogen 

U heeft bezittingen zoals (spaar)geld, lijfrente, levensverzekering, aandelen, auto, motor,  
caravan, boot, sieraden, antiek of andere waardevolle bezittingen.      ja*  nee 

Zo ja, wat voor bezittingen? _________________________________________________________________ 

 
Vul hieronder alle uw betaal- en spaarrekeningen in.  
Rekeningnummer     Ten name van     Saldo 

1. _____________________________________ ________________________  € _________________ 

2. _____________________________________ ________________________  € _________________ 

3. _____________________________________ ________________________  € _________________ 

4. _____________________________________ ________________________  € _________________ 

5. _____________________________________ ________________________  € _________________ 

6. _____________________________________ ________________________  € _________________ 

7. _____________________________________ ________________________  € _________________ 

8. _____________________________________ ________________________  € _________________ 

 
Vraag 6 : Uw schulden 

U heeft schulden en/of betalingsachterstanden.        ja*  nee 
Zo ja, vul hieronder de gegevens in.   

Soort schuld / schuldeiser Restant  Aflossing per maand  Direct opeisbaar  

_____________________ € ________________  € _________________   ja  nee 

_____________________ € ________________  € _________________   ja  nee 

_____________________ € ________________  € _________________   ja  nee 

_____________________ € ________________  € _________________   ja  nee 

Totaalbedrag van de schulden  € ________________  

* Lever hiervan bewijstukken in, 
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Vraag 7 : Uw bewijsstukken 
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, vragen wij om bewijsstukken (kopieën) van de volgende papieren;  
 

 beschikking CIZ met WLZ indicatie 2021 
 overzichten van de zorgverzekering over het gebruik wettelijk eigen risico van 2019, 2020 en 2021 
 bankafschriften van alle bank- en spaarrekeningen laatste 3 maanden van 2021 (oktober, november, december) 

     Let op, ook van uw kinderen tot 18 jaar. 
 jaaroverzicht banken 2021 
 bewijsstukken bezittingen (lijfrente, levensverzekering, aandelen, kentekenbewijzen motorvoertuigen, etc.) 
 bewijsstukken schulden (beslag inkomen, WSNP, etc.) 
 beschikking Belastingdienst 2021 
 bewijsstukken woonlasten (huurovereenkomst, informatie over uw hypotheek, WOZ-beschikking, etc.) 
 laatste overzicht van ontvangen inkomen (loon, uitkering, studiefinanciering, pensioen, etc.) 
 overige bewijstukken 

 

Vraag 8 : Uw ondertekening 

U heeft dit formulier eerlijk en volledig ingevuld. U heeft geen informatie achtergehouden die kan leiden tot het 
afwijzen van de aanvraag. U weet dat de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd, als 
uw informatie onjuist of onvolledig is doorgegeven.  

 
Urk, datum ________________________ 
 
Handtekening aanvrager    Handtekening partner 

 

_________________________________  _________________________________ 

 
* Lever bewijsstukken met het volledig ingevulde formulier voor 1 april 2022 in.  
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Onze toelichting op het aanvraagformulier  
De gemeente Urk vindt het belangrijk om haar inwoners tegemoet te komen die meer dan gemiddelde zorgkosten 
moeten maken, een inkomen op sociaal minimum en weinig vermogen hebben, daarom deze tegemoetkoming.  
 
Wie komt in aanmerking en wanneer? 
Alle inwoners van de gemeente Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) en weinig 
vermogen. Als het inkomen meer dan 120% is, dan geldt draagkracht. Als uw draagkracht al gebruikt is voor 
andere bijzondere kosten, bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage CAK, dan kunt u alsnog in aanmerking komen voor 
deze tegemoetkoming door bewijsstukken hiervan te overleggen.  
 
Voorwaarde voor het krijgen van deze tegemoetkoming is dat u in 2021; 

- een indicatie had van de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  
- of een indicatie had in het kader van de de Jeugdwet  
- of een indicatie van het CIZ had in 2021 voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor tenminste 26 weken 
- of dat u in 2019, 2020 en 2021 volledige wettelijk eigen risico heeft moeten betalen. 

 
Hoe vaak mag er worden aangevraagd? 
Iedere persoon in het gezin die tot de doelgroep behoort, kan één keer per kalenderjaar een aanvraag doen.  
 
Wat is de hoogte van de tegemoetkoming? 
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per persoon.  
 
Hoeveel inkomen en vermogen mag u hebben? 
In de onderstaande tabel vindt u de bedragen voor mensen die zelfstandig wonen, zonder andere inwonende 
volwassenen, exclusief vakantietoeslag.  

Inkomensgrens  (120% van de bijstandsnorm juli 2021) 
 Niet pensioengerechtigd Pensioengerechtigd 
Alleenstaande (ouder) € 1.229,71 € 1.367,98 
Gehuwden / samenwonenden € 1.756,74 € 1.854,88 

 
Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig wonen, maar afhankelijk van uw leefsituatie 
kunnen lagere normen gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewoners (ook inwonende kinderen 
ouder dan 21 jaar) heeft. Met iedere medebewoner wordt het bedrag van het sociaal minimum lager. 
 
Vermogen gebonden in de eigen woning telt tot € 53.100,00 niet mee bij de vermogensbepaling. Heeft u andere 
bezittingen waarvan het vermogen hoger is dan het bedrag in de onderstaande tabel, dan komt u niet voor de 
tegemoetkoming in aanmerking. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, een auto die meer waard is dan  
€ 3.000,00, caravan, boot, waardepapieren zoals lijfrentepolissen etc. 
 

Vermogensgrens 
Alleenstaande €   6.295,00 
Alleenstaande (ouder) € 12.590,00 
Gehuwden / samenwonenden € 12.590,00 

 
 
Waar moet ik dit formulier inleveren? 
Dit aanvraagformulier met alle benodigde bewijsstukken kunt u;  

- inleveren bij het gemeenteloket op Singel 9 in Urk (het gemeenteloket is vanwege de coronacrisis alleen 
geopend op afspraak, u mag het ook in de brievenbus doen) 

- of opsturen naar de gemeente Urk t.a.v. eenheid dienstverlening op het adres Postbus 77, 8320 AB Urk 
Het formulier moet voor 1 april 2022 ingeleverd zijn. Formulieren die na deze datum binnenkomen, worden niet 
meer in behandeling genomen. 


