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Aanvraagformulier 

Noodfonds (versie 1) 
Gegevens aanvrager  

BSN*  

Uw naam*  

Geboortedatum*  

Straat en huisnummer*  

Postcode en plaats*  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

IBAN nummer*  

Gegevens gezin 

Wat is uw gezinssituatie?* ☐ Ik ben alleenstaand ☐ Wij zijn een echtpaar of samenwonend 

Heeft u kinderen onder de 
18 jaar?* 

☐ Ja ☐ Nee 

Heeft u kinderen boven de 

18 jaar?* 
☐ Ja ☐ Nee 

Gegevens woonsituatie 

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet u zelfstandige woonruimte hebben. 
U bent minimaal 1 jaar ingeschreven en woonachtig in Noordwijk. 

Wat is uw woonsituatie?* ☐ Huurwoning 

☐ Kamerhuurder 

☐ Woning in eigendom 

☐ Inwonend 

 ☐ Anders, namelijk: 

 

 

Velden met een * zijn verplicht 

rhaa02
Afbeelding
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Gegevens inkomen 

Overig inkomen Aanvrager Partner 

AOW/ANW 
(ook voor kinderen jonger dan 18 jaar) € € 

Alimentatie 
(voor uzelf en/of kinderen) € € 

Inkomsten uit 

kamerverhuur/onderhuur 
€ € 

Overige inkomsten € € 

Gegevens aanvraag 

Welke bedrag heeft u 

nodig?* € 

 

U kunt hieronder aangeven waarom er sprake is van een noodsituatie en waarom u gebruik moet 
maken van het Noodfonds. 

 



 

Pagina 3 van 3 
 

Ondertekening 

Ik verklaar/wij verklaren: 

 dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 ermee bekend te zijn dat de aanvraag bij 

onvolledig verstrekken van informatie buiten 
behandeling wordt gesteld. 

 ermee bekend te zijn dat de aanvraag buiten 

behandeling wordt gesteld, als het 

aanvraagformulier niet door alle aanvragers is 

ondertekend. 

 ermee bekend te zijn dat de regeling 

Noodfonds in zijn geheel of gedeeltelijk kan 

worden teruggevorderd, als onjuiste of 

onvolledige gegevens zijn verstrekt en als 

hierdoor de tegemoetkoming ten onrechte is 
verleend. 

 toestemming te geven aan de gemeente 

Noordwijk om voor de aanvraag relevante 

informatie in te winnen, gegevens op te vragen 

en/of te controleren. 

 

 

Invulinstructie 

Velden met een * zijn verplicht. 

 
Toelichting 

Wanneer kunt u gebruik maken van het Noodfonds 

De regeling geldt voor inwoners van Noordwijk  met een 

gezamenlijk inkomen, lager dan 120% van de bijstandsnorm en te 

weinig of geen  financieel vermogen om uw rekening zelf te 

betalen.  

Voorwaarden 

 U kunt geen aanvraag doen voor 

betalingsachterstanden of bekeuringen. 

 U moet minimaal 1 jaar ingeschreven staan en 

woonachtig zijn in Noordwijk. 

 Met deze aanvraag is de noodsituatie volledig opgelost 

met een eenmalige bijdrage van maximaal € 1500,-. 

Verder kunt u gebruik maken van het Noodfonds als: 

 u zelf geen geld heeft voor de noodsituatie. 

 er geen uitstel mogelijk is. 
 die uit bijzondere, individuele omstandigheden 

voortkomen. 

 u geen betalingsregeling kunt treffen.  

 u bij geen enkele andere organisatie voor een 

vergoeding terecht kan (bijvoorbeeld een 
zorgverzekeraar of de bijzondere bijstand).  

 u het niet heeft kunnen voorzien of kunnen voorkomen. 

 er geen voorliggende voorzieningen voor zijn. 

Verplichte bijlagen  

Om de aanvraag in behandeling te nemen vraagt de gemeente 

Noordwijk de volgende stukken bij de aanvraag te voegen:  

1. een kopie van de laatste loonstrook en/of 

uitkeringsspecificatie  

2. een kopie van een geldig identiteitsbewijs  

3. het laatste jaarafschrift van de spaarrekeningen (ook 
van minderjarige thuiswonende kinderen) 

4. bewijs, rekening van de noodsituatie 

Termijn 

Na het ontvangen van de gegevens stuurt de gemeente Noordwijk 

u een ontvangstbevestiging. Binnen twee werkdagen nemen wij 

contact met u op voor het maken van een afspraak. Binnen twee 

weken tot maximaal 6 weken ontvangt u per post een besluit in de 

vorm van een beschikking.  

Retouradres 

Gemeente Noordwijk 
Voorstraat 42 

2201 HW Noordwijk  

  

gemeente@noordwijk.nl  

 

Plaats   

Datum   

Handtekening 
aanvrager 

 

Handtekening 

partner 
(indien van toepassing) 
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