
Aanvraagformulier 
tegemoetkoming chronisch zieken 
en mensen met een beperking 2022

Toelichting

Tegemoetkoming chronisch zieken en mensen met
een beperking
Bent u of uw partner langdurig ziek of hebt u een
beperking? En hebt u daardoor extra kosten? Dan kunt u
misschien een vergoeding voor deze kosten krijgen van de
gemeente. Deze vergoeding kunt u één keer per jaar
aanvragen over het vorige jaar. Dit kan alleen als u 18 jaar
of ouder bent. Komt u in aanmerking voor deze
vergoeding? Dan krijgt u € 300,00.

Zorg voor uw persoonlijke gegevens
De gemeente moet zorgvuldig omgaan met uw
persoonsgegevens volgens de Algemene verordering
gegevensbescherming. Op onze website
(www.borger-odoorn.nl/privacyverklaring) kunt u
lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
U kunt de privacyverklaring ook opvragen via
privacy@borger-odoorn.nl.

Hulp bij invullen
Hebt u hulp nodig bij het invullen van dit formulier?
Bel dan met het sociaal team: 0800-2009.

U kunt uw aanvraag sturen naar:
Gemeente Borger-Odoorn
Administratie Sociaal Domein
Antwoordnummer 2700
7800 XR EXLOO

Deze papieren moet u meesturen met uw aanvraag. 
Wij hebben deze formulieren nodig om uw recht op 
vergoeding te beoordelen. 

 Geldige identiteitskaart/paspoort of rijbewijs van 
aanvrager en partner (graag voor- en achterkant 
kopiëren).

 Inkomensgegevens 2022. Voorbeelden zijn:
 • Overzicht van de uitkering
 • Loon
 • Studiefinanciering
 • Pensioen
 • Alimentatie
 • Algemene heffingskorting minst-verdienende partner. 

Bij wisselende inkomsten moet u de gegevens van de 
laatste drie maanden over het jaar 2022 inleveren.

 De bankafschriften van de laatste drie maanden 
van 2022. 
U hebt het recht om gegevens over uw uitgaven 
onleesbaar te maken op uw afschriften. Hebben wij 
onleesbare informatie toch nodig om een besluit te 
kunnen nemen? Dan krijgt u daarover bericht.  

U moet laten zien dat u chronisch ziek bent of dat u een
beperking hebt. Dat kan bijvoorbeeld met papieren over 
een van onderstaande punten:  
- een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo
- een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar de klasse
 van 80 – 100%
- een recente verklaring van een erkende instantie dat
 u blijvend arbeidsongeschikt bent (alleen wanneer u geen
 arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt)
- een geldige indicatie op grond van de Wet 

langdurige zorg (hierna: Wlz) van 12 maanden of langer
- een door de gemeente Borger-Odoorn verstrekte
 gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier
 hebt
LET OP: Dit zijn voorbeelden. U hoeft maar 1 bewijsstuk 
van uw chronische ziekte of beperking aan te leveren.

U kunt ook een overzicht van medicijnen aanleveren waaruit
blijkt dat u chronisch ziek bent of een beperking hebt.
Voor het beoordelen van uw aanvraag kan de gemeente
aanvullende informatie bij u opvragen. 
De aanvraag gaat over het jaar 2022. De TCG kan het hele 
jaar ingediend worden!
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Datum aanvraag 

1.  Wat zijn uw gegevens?  

Aanvrager  Partner

Naam    Naam 

BSN   BSN 

Telefoonnummer   Telefoonnummer 

E-mailadres  E-mailadres 

IBAN  IBAN 

Adres  Adres 

Postcode  Postcode 

Woonplaats  Woonplaats 

Leefsituatie   Gehuwd of samenwonend (vul ook de gegevens van uw partner in)

   Alleenstaand 

2.  Voor wie vraagt u aan?

  Uzelf   Beiden   Uw partner 

3.  Is er sprake van beschermingsbewindvoering of curatele?

  Ja   Nee

Zo ja, wie is uw beschermingsbewindvoerder of curator? 

Naam  

Contactgegevens  

 

Let op: Er moet een beschikking voor beschermingsbewind of curatele zijn afgegeven door de kantonrechter.

4.  Hoe is uw financiële situatie?

• Inkomsten kunnen zijn: loon, uitkering(en), pensioen, alimentatie, inkomsten uit zelfstandigheid, 
 heffingskortingen lijfrente en studiefinanciering
•  Alle inkomsten moeten netto worden vermeld

1. Naam    Naam werkgever/uitkeringsinstantie   

 Soort inkomsten  Periode   

   Bedrag per week/4 weken/maand € 

2. Naam    Naam werkgever/uitkeringsinstantie   

 Soort inkomsten  Periode   

   Bedrag per week/4 weken/maand € 

3. Naam    Naam werkgever/uitkeringsinstantie   

 Soort inkomsten  Periode   

   Bedrag per week/4 weken/maand € 
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5.  Verklaring en ondertekening

Hebt u de gevraagde gegevens al ingestuurd voor een andere aanvraag? Dan kunnen deze gegevens gebruikt worden als u 
daar toestemming voor geeft. De gegevens voor die aanvraag moeten van hetzelfde jaar zijn als voor deze aanvraag.

Ik geef toestemming om mijn  

    

    
    (invullen welke gegevens u hebt ingeleverd)

zoals gedaan bij de aanvraag  

    
    (invullen voor welke aanvraag u deze al hebt ingeleverd)

te gebruiken bij de aanvraag voor deze Tegemoetkoming.
 
Vergeet uw handtekening niet. Ook uw partner moet het formulier ondertekenen. 

Plaats   Datum  

Handtekening aanvrager  Handtekening partner
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