Formulier indirecte schoolkosten met bijstandsuitkering - Capelle

Informatie over aanvragen bijzondere bijstand voor indirecte
schoolkosten
(Voor mensen met een uitkering van Sociale Zaken die in Capelle aan den IJssel wonen)

U wilt bijzondere bijstand voor indirecte schoolkosten aanvragen. Vul daarvoor dit formulier in.

Indirecte schoolkosten
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar op het basis- en middelbare school en het MBO (middelbaar beroepsonderwijs)
kunt u extra geld aanvragen voor indirecte schoolkosten. Dat zijn kosten voor activiteiten die de school
voorschrijft en/of lesmateriaal. Alleen met een lager inkomen en vermogen kunt u een vergoeding krijgen.

Vergoeding per schooljaar
Voor kinderen op de basisschool krijgt u € 50,- per schooljaar. Voor kinderen op de middelbare school en het
MBO is dat € 125,-.

Formulier invullen
Vul het formulier goed in. Vraag in 1 keer voor alle kinderen in uw gezin de indirecte schoolkosten aan. Als u
een partner heeft, gelden de vragen ook voor hem of haar. Daarna ondertekent u (beiden) het formulier. Voor
mensen zonder uitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is er een ander formulier.

Documenten
U hoeft geen rekeningen of andere documenten mee te sturen. De rekeningen van de kosten die u betaalt,
moet u een jaar bewaren. Wij kunnen u vragen de rekeningen te laten zien.

Formulier inleveren
U stuurt het aanvraagformulier naar: afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten, Aanvraag indirecte schoolkosten,
Antwoordnummer 760, 2900 WE Capelle aan den IJssel.

Behandeling aanvraag
Een medewerker beoordeelt of u de vergoeding kunt krijgen. Als er nog informatie of documenten nodig zijn,
hoort u dat. Levert u de informatie of documenten niet (op tijd) in, dan kunnen we geen vergoeding geven. Als
alle documenten er zijn, nemen we een besluit. Als u de bijzondere bijstand krijgt, betalen we het geld zo snel
mogelijk op uw bankrekening, die van de school of de ouderraad van de school.

Vragen
Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of bel met de informatielijn van
Sociale Zaken IJsselgemeenten: 010 - 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur).
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Formulier bijzondere bijstand voor indirecte schoolkosten
(Voor mensen met een uitkering van Sociale Zaken die in Capelle aan den IJssel wonen)
Voor mensen met een Ioaw- of Ioaz-uitkering of een ander inkomen (geen bijstand) is er een ander formulier. Vul
alle vragen duidelijk in en doe de documenten erbij. Lees de informatie bij dit formulier goed door.
* Streep door wat niet voor u geldt

(Dit blokje vult Sociale Zaken IJsselgemeenten in)
Datum ontvangst:
Werkprocesnummer:
Registratienummer:

1. Gegevens aanvrager
Naam:
Adres:
Postcode:

Capelle aan den IJssel

Geboortedatum:
Telefoonnummer:

2. Indirecte schoolkosten
Vul de naam en geboortedatum in van de kind(eren) waarvoor u indirecte schoolkosten wilt aanvragen.
Naam:
Geboortedatum:
Soort school*: basisschool / middelbare school / Mbo (middelbaar beroepsonderwijs)
Naam:
Geboortedatum:
Soort school*: basisschool / middelbare school / Mbo (middelbaar beroepsonderwijs)
Naam:
Geboortedatum:
Soort school*: basisschool / middelbare school / Mbo (middelbaar beroepsonderwijs)
Naam:
Geboortedatum:
Soort school*: basisschool / middelbare school / Mbo (middelbaar beroepsonderwijs)
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3. Informatie die wij moeten weten voor de aanvraag

4. Rekeningnummer


De bijzondere bijstand moet betaald worden aan: mij / school / ouderraad van school *

op IBAN rekeningnummer: NL
Op naam van:

Woonplaats:

Voeg documenten toen: Wilt u de bijzondere bijstand aan school of de ouderraad betalen? Vul dan hierboven de
gegevens in en doe een bewijs erbij (rekeningnummer en naam).

5. Handtekening(en)


Ik heb / wij hebben de aanvraag naar waarheid ingevuld.



Ik geef / wij geven Sociale Zaken IJsselgemeenten toestemming voor onderzoek:
•

of de gegevens kloppen.

•

naar andere informatie die nodig is voor deze aanvraag.

Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

Onderteken (beiden) het formulier en stuur de documenten mee.
Privacy
Alle informatie die u ons in (online) formulieren verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken we
uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Wij delen uw gegevens niet met derden tenzij wij hiertoe
wettelijk verplicht zijn of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taak. Wij bewaren uw gegevens niet
langer dan noodzakelijk. Het bewaren kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke
verplichtingen te kunnen naleven. Voor informatie over uw recht van inzage en/of wijzigen van uw
persoonsgegevens verwijzen wij u naar het onderdeel ‘privacyrechten’ op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
van de Autoriteit persoonsgegevens en www.ijsselgemeenten.nl.
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