Onderwerp

:

Leefgeld Oekraïense
vluchtelingen

Geachte heer/mevrouw,
U bent vanuit de Oekraïne naar Nederland gekomen en wordt voor onbepaalde tijd opgevangen in
een gastgezin of een gastverblijf in gemeente Goeree-Overflakkee. Iedereen die voor onbepaalde
tijd in onze gemeente verblijft wordt op dat adres ingeschreven. U heeft hiervoor een afspraak
gemaakt of u bent inmiddels al als inwoner ingeschreven.
Gemeente verstrekt financiële vergoeding aan gevluchte mensen uit Oekraïne.
Gevluchte mensen uit Oekraïne kunnen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding
vanuit de gemeente waar zij zijn ingeschreven en verblijven. Deze vergoeding bestaat uit zowel
leefgeld als een aanvullende woonkostencomponent.
Hoe krijgt u de financiële vergoeding?
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dient u beschikking te hebben over een
(Nederlandse) bankrekening en een legitimatiebewijs.
Wat hebben wij van u nodig:
- Kopie legitimatiebewijs (indien kinderen aanwezig, ook van de kinderen)
- Kopie bankrekening of bankpas (SEPA)
- Ingevulde verklaring per volwassene
- Indien van toepassing wijzigingsformulier (wijziging betreffende verblijf, inkomen)
Hoe levert u deze gegevens aan:
U kunt de gegevens aanleveren via email-adres: pwi@goeree-overflakkee.nl of per post aan:
gemeente Goeree-Overflakkee, Antwoordnummer 153, 3240 VB Middelharnis (geen postzegel
nodig)
Wat te doen als u gevraagde gegevens (nog) niet heeft?
Mocht het problemen opleveren, dat u nog niet kunt beschikken over het geld of heeft u vragen
dan kunt u contact opnemen met team Passend Werk en Inkomen via telefoonnummer 14 0187 of
email-adres pwi@goeree-overflakkee.nl
Wanneer krijgt u bericht van ons:
Nadat wij de gevraagde gegevens hebben ontvangen krijgt u zo spoedig mogelijk bericht van ons
over het vervolg.

Welke veranderingen moet u aan ons doorgeven?
Als er iets veranderd in uw situatie, kan dit van invloed zijn op uw financiële vergoeding. Wanneer
u inkomen uit werk heeft stopt uw vergoeding. Ook als u buiten de gemeente Goeree-Overflakkee
gaat wonen wordt uw vergoeding bij de gemeente Goeree-Overflakkee beëindigd.
U kunt deze wijzigingen aan ons doorgeven via het formulier bij deze brief of per e-mail aan
pwi@goeree-overflakkee.nl.
Met vriendelijke groet,
David van Kampen
teamleider Passend Werk en Inkomen
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FORMULIER UITBETALING LEEFGELD OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN
Hierbij verklaart ondergetekende in aanmerking te willen komen voor leefgeld volgens de landelijke
regeling Oekraïense vluchtelingen.
Achternaam en voorletters

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

BSN

:

Geboortedatum

:

Datum aankomst Goeree-Overflakkee

:

Bankrekeningnummer

:

Kinderen waarvoor u de zorg heeft

:

Achternaam en voorletters

Geboortedatum

BSN

Ondergetekende verklaart op bovengenoemde locatie te verblijven en geen inkomsten uit arbeid te
hebben:
Datum

:

Handtekening voor akkoord :

Contactgegevens gastgezin:
Naam

:

Telefoonnummer

:

Email-adres

:
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