Aanvraag inkomensondersteuning voor ouderen 2014
U kunt een aanvraag indienen van 1 januari 2014 tot 31-12-2014. De aanvraag dient volledig te worden ingevuld.

Personalia

Aanvrager

Partner

BSN nummer
Achternaam en voorletters
Geboortedatum
Legitimatiebewijs
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon
(vergeet niet om uw legitimatiebewijs mee te brengen)
Vraag 1 (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
Vraag
Stond u op 1 januari 2014 ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Borne
Was u op 1 januari 2014 65 jaar of ouder

Ja
□
□

Nee
□
□

Woonde u op 1 januari 2014 zelfstandig

□

□

Als u een vraag met nee beantwoord hebt komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor de inkomensondersteuning voor
ouderen.
Vraag 2 (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is – deze vraag hoeft u niet in te vullen als u geen partner heeft)
Vraag
Stond uw partner op 1 januari 2014 ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente
Borne

Ja
□

Nee
□

Was uw partner op 1 januari 2014 65 jaar of ouder

□

□

Woonde uw partner op 1 januari 2014 zelfstandig

□

□

Wanneer bij een echtpaar één van beide partners wel voldoet aan de bepalingen maar de andere niet kunt u toch een aanvraag
indienen. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor het bedrag voor een alleenstaande.
Let op
Wellicht hebt u al eerder informatie aan ons verstrekt, dit is het geval wanneer:
□
U op 1 januari 2014 een uitkering van de Wet werk en bijstand (WWB) ontving;
□
U voor dit jaar kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen hebt gekregen;
□
U voor dit jaar een toekenning van het activiteitenfonds hebt ontvangen of
□
U voor dit jaar een langdurigheidstoeslag hebt ontvangen.
In al die situaties hoeft u de vragen over het inkomen en het vermogen (vraag 3 en 4) niet in te vullen.
S.v.p. aankruisen wat van u voor toepassing is.
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Vraag 3 Inkomen
Hier dient u alle inkomsten van de maand januari 2014 op te geven. Hierbij kunt u denken aan AOW, pensioen, loon, heffingskortingen,
inkomsten uit zelfstandigheid, etc. Vergeet niet om de bewijsstukken mee te brengen.
Omschrijving van de inkomsten (let op: alle inkomsten netto per maand)

Bedrag

Totaal
Vraag 4 Vermogen
Uw vermogen wordt berekend op basis van al uw bezittingen op 1 januari 2014. U kunt hierbij denken aan spaargelden, tegoed op uw
bankrekening, een eigen huis, een auto, etc. De waarde van auto’s tot en met een leeftijd van 7 jaar is vastgesteld op 60% van de ANWB
inruilwaarde. Oudere auto’s worden in principe vrijgelaten. Vergeet niet om de bewijsstukken mee te brengen.
Omschrijving van de bezittingen

Bedrag

Totaal

De betaling van de bijdrage in de inkomensondersteuning voor ouderen dient plaats te vinden op rekeningnummer ____________________

________________________

___________________

___________________

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

In te vullen door de gemeente
Gecontroleerd d.d. ………………
Naam

………………

Paraaf

………………

Opmerkingen:

Bij dit formulier hoort een toelichting.
Voor informatie kunt u terecht op www.borne.rechtopminimavoorzieningen.nl. Hier vindt u alle informatie
over deze regeling. U kunt ook telefonisch informatie krijgen. Neem dan contact op met de Publieksbalie
van de gemeente Borne (074 – 265 86 86) of de ontvangstbalie van het Stadskantoor van de gemeente
Hengelo aan de Hazenweg (074 - 245 97 67).
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Toelichting bij de aanvraag Inkomensondersteuning voor ouderen 2014.
U kunt een aanvraag voor 2014 indienen van 1 januari 2014 tot 31 december 2014.

De hoogte van de inkomensondersteuning

Vraag 3 Inkomen (alle inkomsten)

-

€ 250,- voor een alleenstaande;

Het gaat om uw inkomen van de maand januari 2014. Ook als

-

€ 400,- voor een echtpaar en

uw inkomen daarna gewijzigd is. Hieronder staat een tabel. Als

-

€ 250,- voor een echtpaar waarvan maar één partner

uw inkomen hoger is dan het in de tabel van toepassing zijnde

recht heeft.

bedrag (120% van het minimum) dan heeft u geen recht.

De besteding

Uw situatie

Uw maximale

De inkomensondersteuning is bedoeld voor uw algemene

(bedragen per 1 januari 2014, exclusief

netto

inkomen. U beslist zelf hoe u het geld gaat besteden.

vakantiegeld)

inkomen

Ik ben een alleenstaande en heb de

€ 1.185,-

Vraag 1
De inkomensondersteuning voor ouderen is een regeling voor

pensioengerechtigde leeftijd of ouder en
zelfstandig wonend
Ik ben een alleenstaande ouder en heb de

inwoners van de gemeente Borne.

pensioengerechtigde leeftijd of ouder en

Alleen als u op 1 januari 2014:

zelfstandig wonend

o

inwoner was van de gemeente Borne en

Wij zijn gehuwd of samenwonend en minimaal

o

de pensioengerechtigde leeftijd heeft of ouder bent en

één van ons heeft de pensioengerechtigde

o

zelfstandig woonde

leeftijd of is ouder en zelfstandig wonend

€ 1.492,-

€ 1.632,-

kunt u een beroep op de regeling doen. Bewoners van
verpleegtehuizen kunnen geen beroep op de regeling doen.

Vraag 4 Vermogen
Het gaat om uw vermogen van de maand januari 2014. Ook als

Vraag 2

uw vermogen daarna gewijzigd is. Als uw vermogen hoger is

Deze vraag is gelijk aan vraag 1. Het gaat nu om de gegevens

dan het in de tabel genoemde bedrag dan heeft u geen recht.

van uw eventuele partner. Als u een echtpaar (gehuwd of
samenwonend) bent en één van beide voldoet wel aan de

Uw situatie

Uw maximale

voorwaarden dan komt u wellicht wel in aanmerking voor het

(bedragen per 1 januari 2014)

vermogen

bedrag voor een alleenstaande.

Alleenstaande

€ 5.850,-

Echtpaar of samenwonend of alleenstaande oude € 11.700,-

Let op
Wellicht hebt u al eerder informatie aan ons verstrekt, dit is het
geval wanneer:
•

U op 1 januari 2014 een uitkering van de Wet werk en
bijstand (WWB) ontving,

•

Bewijsstukken
U dient de volgende bewijsstukken mee te brengen:
-

inkomsten van de maand januari 2014;

-

vermogen (bezittingen, ook eigen huis) op 1 januari
2014;

U voor dit jaar een langdurigheidstoeslag hebt ontvangen.

In die situaties hoeft u de vragen over het inkomen en het

-

geldig legitimatiebewijs.

vermogen (vraag 3 en 4) niet in te vullen.

Naast de inkomensondersteuning voor ouderen kent de gemeente Borne meerdere regelingen voor mensen met een laag inkomen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.borne.rechtopminimavoorzieningen.nl. Hier vindt u alle informatie over deze regeling. U kunt
ook telefonisch informatie krijgen. Neem dan contact op met de Publieksbalie van de gemeente Borne (074 – 265 86 86) of de
ontvangstbalie van het Stadskantoor van de gemeente Hengelo aan de Hazenweg (074 - 245 97 67)..
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