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Aanvraagformulier bijzondere bijstand 
 

U kunt dit formulier gebruiken als u een  bijstandsuitkering  

van de gemeente Staphorst  ontvangt of als u eerder een  

aanvraag bijzondere bijstand hebt ingediend waarbij wij uw  

draagkrachtperiode hebben vastgesteld en de draagkracht- 

periode nog niet afgelopen is. 

 

Bijzondere bijstand moet binnen twee maanden nadat de kosten  

worden gemaakt worden aangevraagd. Kosten die ouder zijn dan  

twee maanden komen niet voor bijzondere bijstand in aanmerking. 

 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet 

en de zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoons-

gegevens. De persoonsgegevens op het ingevulde formulier worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor 

ze verzameld zijn. 

 

 

1. Persoonsgegevens 

 
      Aanvrager   Partner * 

Naam + voorletter(s)        : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Adres                : ………………………………….………………. 

Postcode + woonplaats : ………………………………….………………. 

Geboortedatum                : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Soort en nr. identiteitsbewijs : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Burgerservicenummer : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Bankrekeningnummer           : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Telefoonnummer            : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

E-mailadres            : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Burgerlijke staat              :  Echtpaar / samenwonenden 

         Eenoudergezin 

   Alleenstaande 

 

*) Onder partner wordt tevens verstaan de echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner, of degene  

    waarmee u een gezamenlijke huishouding voert. 

 

  

In te vullen door de gemeente: 

Datum melding  : …………………. 

Cliëntnummer  : …………………. 

Procesnummer  : …………………. 

Datum ontvangst : …………………. 
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2. Aanvraag 

 

Aanvrager verzoekt met ingang van (datum): …………………………………………………………………….................................. 

bijzondere bijstand te verlenen ingevolge de bepalingen van de Participatiewet in de vorm van: 

……………………………………………………………………................................................................................................................ 

……………………………………………………………………................................................................................................................ 

 

 

3. Toelichting op de aanvraag 

……………………………………………………………………................................................................................................................ 

……………………………………………………………………................................................................................................................ 

……………………………………………………………………................................................................................................................ 

……………………………………………………………………................................................................................................................ 

……………………………………………………………………................................................................................................................ 

Stuur bewijsstukken mee van de kosten waarvoor u de bijzondere bijstand aanvraagt. 

 

 

4. Verklaring en ondertekening 

 

Plaats : ………………………………………   ……………………………………………  

Datum : ………………………………………   …………………………………………… 

Handtekening van de aanvrager/gemachtigde:  Handtekening van de partner: 

 

 

 

 

 

 

Betrokkene(n) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn dat de ingevulde gegevens door de gemeente  

op grond van de Participatiewet op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties  

en personen en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.  

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn voor u om aanvullende gegevens te verstrekken.  

Wanneer u binnen acht weken na de datum van het indienen van deze aanvraag geen beschikking  

daarop heeft ontvangen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester  

en wethouders van de gemeente Staphorst. Dit geldt niet wanneer u bericht heeft ontvangen dat de 

afwikkeling van de aanvraag langer dan acht weken in beslag zal nemen. 

Wanneer de noodzaak tot directe bijstand aannemelijk is en het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Staphorst geen of ontoereikend toepassing geven aan hun bevoegdheid om bij wijze van 

voorschot bijstand te verlenen , kunt u aan de voorzitter van gedeputeerde staten van provincie Overijssel 

verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 


