Informatieblad
Sociaal participatiefonds 2016
Inleiding
Het lidmaatschap van een sportvereniging, een abonnement op een krant of een schoolreisje van
de kinderen kunnen voor mensen met een laag inkomen een zware belasting zijn. Gemeente De
Wolden vindt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten
en heeft daarom een sociaal participatiefonds ingesteld. Uit dit fonds kunt u een bijdrage krijgen
voor diverse kosten. In dit informatieblad kunt u lezen wanneer u recht heeft op een bijdrage uit
dit fonds.
Waarvoor is het sociaal participatiefonds bestemd ?
Uit dit fonds kan een bijdrage worden verstrekt voor kosten van sociale, culturele of sportieve
activiteiten. Als kosten voor sociale, culturele en sportieve activiteiten worden aangemerkt:
-

contributie sportvereniging + sportkleding;
zwemabonnement, zwemles en kosten zwemkleding;
contributie sociale of culturele vereniging;
lidmaatschap muziekvereniging;
muziekles + (huur) – instrument;
lidmaatschap toneelvereniging;
contributie ouderenbond, vakbond;
educatieve cursussen;
lidmaatschap bibliotheek;
bezoek bioscoop, theater of museum;
reiskosten ivm. het bezoeken van cursussen, bioscoop etc.;
NS-voordeelurenkaart;
abonnement krant of dag-, weekblad;
abonnement telefoon;
kosten centrale antenne installatie TV/radio;
kosten kerktelefoon;
eigen bijdrage peuterspeelzaal;
eigen bijdrage schoolactiviteiten basisonderwijs;
huur volkstuin.

De opsomming is niet uitputtend. Dit betekent dat er ook andere kosten kunnen zijn, die kunnen
worden aangemerkt als kosten waarvoor de bijdrage uit het Sociaal participatiefonds is bedoeld.
Hoe hoog is de tegemoetkoming?
Voor 2016 gelden de onderstaande bedragen:
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Per gehuwde persoon
Per ten laste komend kind
Naast de hierboven vermelde bedragen geldt een extra bijdrage per huishouden.
Deze extra bijdrage wordt aan het eind van het jaar uitbetaald.

€
€
€
€
€

193,00
130,00
130,00
130,00
174,00

De tegemoetkoming is onbelast. De bedragen worden jaarlijks aangepast.
Wie kunnen een beroep op het fonds doen ?
Inwoners van gemeente De Wolden met een minimum inkomen tot en met 110% van de geldende
bijstandsnorm, hebben recht op een bijdrage uit het sociaal participatiefonds. De bijstandsnorm
voor gehuwden is 100% van het wettelijk minimumloon.
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Hoe hoog mag mijn inkomen zijn ?
In het overzicht hieronder kunt u zien hoe hoog uw inkomen (inkomensgrenzen) mag zijn om
recht te hebben op een bijdrage.
Personen 18 tot 21 jaar
- alleenstaand of alleenwonende alleenstaande (ouder)
- gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar
- gehuwd, zonder kind, één jonger dan 21 jaar
- gehuwd, met kind, beiden jonger dan 21 jaar
- gehuwd, met kind, één jonger dan 21 jaar

Per maand excl. vt
€
250,91
€
501,81
€
976,97
€
792,22
€ 1.267,38

Personen van 21 jaar en ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
- alleenwonende alleenstaande (ouder)
- gehuwden

€
€

1.016,47
1.452,10

Pensioengerechtigde personen
- alleenwonende alleenstaande (ouder)
- gehuwden, beiden pensioengerechtigd

€
€

1.142,05
1.560,14

Personen in een inrichting
- alleenstaande of alleenstaande ouder
- gehuwden

€
€

362,57
590,44

Als u inwonende personen (kostendelers) heeft of u zelf inwonend bent of inwonende kinderen
heeft waarvoor u geen kinderbijslag meer ontvangt, kunnen deze bedragen lager zijn.
Er geldt ook een maximaal vermogen
Als uw netto inkomen onder het vermelde bedrag blijft en uw vermogen niet te hoog is, heeft u
recht op een tegemoetkoming.
Gezinssamenstelling
Alleenstaande
Alleenstaande ouder, echtparen/samenwonenden

Maximum vermogen
€ 5.920,00
€ 11.840,00

Aanvragen
Tot uiterlijk 1 januari 2017 kunt u een aanvraag indienen over 2016. Dit kan met het bijgevoegde
formulier.
U hoeft u bij uw aanvraag geen bewijsstukken of betalingsbewijzen van de kosten te
overleggen.
U moet wel een bewijsstukken van het inkomen en vermogen overleggen.
Let op !
De gemeente De Wolden streeft een eenvoudige aanvraag- en uitvoeringsprocedure na. De
verantwoordelijkheid voor de besteding van de bijdrage ligt bij u zelf. Wij gaan er van uit dat de
bijdrage wordt besteed aan sociale, culturele of sportieve activiteiten en de kosten hiervan.
Om na te gaan of de kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn vindt eenmaal per jaar een
steekproefsgewijze controle plaats. U kunt dus benaderd worden om op verzoek betalingsbewijzen
te overleggen !
Wij adviseren u dan ook met klem bewijsstukken van de uitgaven te bewaren zodat achteraf
vastgesteld kan worden of de kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Inkomensvoorzieningen. De afdeling is op
werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur en op donderdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur
telefonisch te bereiken via nummer 14 0528.
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