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Aanvraagformulier  
bijzondere bijstand 
Cluster Maatschappelijke Zaken 
 
Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen 
  
Langsbrengen of opsturen 

Cluster Maatschappelijke Zaken (Garst 1, Winschoten) of 
Gemeentehuis/KCC (Johan Modastraat 6, Winschoten) 
Postbus 175, 9670 AD Winschoten 
 
Meer informatie 

(0597) 48 20 00  (tussen 9.00 uur en 10.00 uur) 
www.gemeente-oldambt.nl  

 

 
 
Niet zelf invullen: 

Datum melding        :______________________________ 
 
Nummer aanvraag   : ______________________________ 
 
Naam intaker           : ______________________________ 
 
Cliëntnummer        : ______________________________ 
 
Ingekomen d.d.        : ____-____-_______ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Door de klant zelf in te vullen: 

 

1. Persoonlijke gegevens aanvrager 

Naam     : _______________________________________________________  

Voorna(a)m(en)    : _______________________________________________________  

Geboortedatum    : _______________________________________________________  

Adres     : _______________________________________________________  

Postcode & Woonplaats  : _______________________________________________________  

Geslacht    :  M   V  

Telefoonnummer   : _______________________________________________________  

Soort identiteitsbewijs   : _______________________________________________________  

Nummer identiteitsbewijs: _______________________________________________________  

BSN     : _______________________________________________________  

 

Medebewoners  

Wonen er nog andere personen op uw verblijfadres? Zo ja vul hieronder de naam en geboortedatum in 

van alle volwassenen en kinderen die op uw adres wonen. 

 

1._________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

        z.o.z. voor de overige vragen en ondertekening 
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2. Persoonlijke gegevens partner 

Naam     : _______________________________________________________  

Voorna(a)m(en)    : _______________________________________________________  

Geboortedatum    : _______________________________________________________  

Adres     : _______________________________________________________  

Postcode & Woonplaats  : _______________________________________________________  

Geslacht    :  M   V  

Telefoonnummer   : _______________________________________________________  

Soort identiteitsbewijs   : _______________________________________________________  

Nummer identiteitsbewijs: _______________________________________________________  

BSN     : _______________________________________________________  

 

3. Omschrijving verzoek   :  Maaltijdvoorziening          Eigen bijdrage zorg zonder verblijf 

          Woonkostentoeslag    Bewindvoering en beredderingskosten  

 Borgstelling lening   Rechtsbijstand en griffierecht 

         Bijzondere bijstand in de kosten van: ______________________ 

       _______________________________________________________ 

Stuurt u tevens de kopieën van de gevraagde bewijsstukken mee met dit formulier. 

 
 
4. Vergoeding overmaken naar 

 Ontvangt u een uitkering van de gemeente Oldambt, Cluster Maatschappelijke Zaken, dan 
wordt de vergoeding automatisch overgemaakt op het rekeningnummer waarop ook uw 
periodieke uitkering wordt overgemaakt.  

 Ontvangt u geen uitkering van de gemeente Oldambt vult u hieronder dan uw rekeningnummer 
in. 
 

IBAN rekeningnr.: ________________________________________________________  

 

Op naam van: ___________________________________________________________ 

 
 
5. Ondertekening 

 
Plaats: ______________________________   Datum: ____-____-_______ 
 
 
Handtekening aanvrager: _______________________________________________________ 

 

 
Handtekening partner: _______________________________________________________ 

 

 
Handtekening voor ontvangst: ___________________________________________________ 

 
 
Betrokkene(n) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn dat zijn/haar/hun gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid 
worden gecontroleerd bij andere instanties op grond van de Participatiewet en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in 
een persoonsregistratie. 
 
Indien u binnen 8 weken (Bbz; 13 weken) na de datum van indiening van deze aanvraag geen beschikking daarop heeft 
ontvangen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt. 
 
Dit geldt niet indien u een bericht heeft ontvangen dat de afwikkeling van uw aanvraag langer dan 8 weken (Bbz; 13 weken) in 
beslag zal nemen. 
Indien de noodzaak tot onverwijlde bijstand aannemelijk is en burgemeester en wethouders geen of ontoereikend toepassingen 
geven aan hun bevoegdheid om bij wijze van voorschot bijstand te verlenen, kunt u aan de voorzitter van de gedeputeerde staten 
van uw woonprovincie verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 


