
Aanvraagformulier Bijdrage 2011 voor Chronisch 
zieken en gehandicapten

cliëntnr:                                           wp:                                       (E8)

Naam : ___________________________________

Adres : ___________________________________

Postcode-Woonplaats : ________    Krimpen aan den IJssel

Geachte mevouw/mijnheer,

Leest u voor het invullen van dit formulier de bijgevoegde informatie.
Indien u aan de voorwaarde voldoet vul dan het formulier volledig in.
De vergoeding wordt zonder nader bericht op uw bank- girorekening overgemaakt. Mocht u niet voor 
een vergoeding in aanmerking komen  dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. 

Vraag 1  Gegevens aanvrager:

BSN                       : _____________________________________________________________________ 
 
Giro-/bankrekening: _____________________________________________________________________ 

Vraag 2  De aanvraag is ten behoeve van:
 de aanvrager (bovengenoemde persoon): 
 een kind van de aanvrager: 

     Naam (volledig) : ____________________________________________________________________
     BSN                   : ____________________________________________________________________
Bovengenoemde persoon heeft:

 een WAO-WIA uitkering van ten minste 80% 
 een Wajong uitkering
 een WMO voorziening (vervoer-, rolstoel, woonvoorziening of huishoudelijke verzorging)
 een Wajong uitkering
 een CIZ indicatie (voor een periode langer dan 1 jaar) voor persoonlijke verzorging of verpleging 

Vraag3  INKOMEN EN VERMOGEN deel 2

Gezinsinkomen Januari 2011
A.O.W,  Pensioenen, Loon, WAO, 
WIA, Wajong  Heffingskortingen en 
dergelijke: 

Aanvrager
(netto bedrag per 
maand)

Partner
(netto bedrag per maand)



Vraag 4  

ZORGTOESLAG:
Van de belastingdienst ontvangen zorgtoeslag in januari 2011 : € _____________  

VERMOGEN
Bank-,giro-,spaarrekeningnummer Saldo per 1-1-2011

Waardepapieren (aandelen, obligaties, opties e.d.) Waarde per 1-1-2011

Eigenvermogen in onroerende goederen (koopwoning)

        

€                                    

Auto,motor, caravan Merk Kenteken Geschatte waarde

Verklaring:
Ik  heb  dit  formulier  geheel  naar  waarheid  ingevuld  zodat  de  gemeente  Krimpen  aan  den  IJssel  kan 
vaststellen of ik recht heb op de vergoeding. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van het 
formulier strafbaar is. Het onjuist/onvolledig/vals invullen van dit formulier kan leiden tot terugvordering. Op 
grond van de regelgeving moet de gemeente in bepaalde gevallen gegevens controleren. Ik stem ermee in 
dat de gemeente Krimpen aan den IJssel inlichtingen vraagt bij andere instanties of personen die voor het 
vaststellen van het recht op deze vergoeding nodig zijn.

Plaats: Handtekening aanvrager : Handtekening Partner:

Datum:

==========================================================================
In te vullen door de gemeente:

  Toekennen een bedrag van € 100,-

  Afwijzen  (volgens bijgaande beschikking)

Naam klantmanager Toetser Administratie Directeur Afhandeling
Code:
Medw.:



Datum: Datum:



Chronisch zieken en gehandicapten in Krimpen aan den IJssel met een minimum gezinsinkomen 
kunnen in 2011 een bijdrage van € 100,- per jaar ontvangen van de gemeente voor de verborgen 
kosten als gevolge van de ziekte of handicap. Met ingang van 1 januari 2012 is deze regeling niet 
meer van kracht.

Komt u in aanmerking voor een bijdrage?
U kunt voor een vergoeding in aanmerking komen indien u:
- tot de doelgroep behoort;
- beschikt over een laag gezinsinkomen en een laag vermogen;
- sinds 1 januari van het jaar waar in u de bijdrage aanvraagt in Krimpen aan den IJssel woont 

(niet wonende in een AWBZ-inrichting). 

Doelgroep
De doelgroep bestaat  uit  de inwoners  van gemeente Krimpen aan den IJssel  met  verborgen 
kosten als gevolg van een chronische ziekte en/ of handicap van henzelf of van hun gezinsleden. 
Hiertoe behoren ook kinderen jonger dan 18 jaar en ouderen vanaf 65 jaar;

De aanvrager of degene voor wie de bijdrage wordt aangevraagd moet aantonen dat hij/zij tot de 
doelgroep behoort. 
Tot de doelgroep behoren in ieder geval:
- Personen  die  in  aanmerking  komen  voor  één  of  meer  WMO-voorzieningen  en/of  een 

gehandicaptenparkeerkaart;
- Personen met een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering die ten minste 80% arbeids-ongeschikt 

zijn;
- Personen  die  CIZ  geïndiceerd  zijn  voor  langer  dan  één  jaar  persoonlijke  verzorging  of 

verpleging volgens de AWBZ.

Indien  de  aanvrager  of  degene  voor  wie  de  bijdrage  wordt  aangevraagd  niet  op  grond  van 
genoemde omstandigheden tot de doelgroep wordt gerekend, dan dienen bewijsstukken te worden 
overgelegd waaruit blijkt dat hij/zij op individuele gronden tot de doelgroep behoort.

Inkomens- vermogensgrenzen 
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet het gezinsinkomen lager zijn dan 120% van 
het sociaal minimum. 

Inkomensgrenzen
De netto gezinsinkomensgrenzen (excl. vakantiegeld) zijn per 1 januari 2011 voor:
Personen 21 tot 65 jaar Inkomensgrens 
- Gehuwden: € 1.497,79
- Alleenstaande ouder:   € 1.348,02
- Alleenstaande:   € 1.048,46
Personen van 65 jaar en ouder  Inkomensgrens 
- Gehuwden:   € 1.582,50
- Alleenstaande ouder:   € 1.446,34
- Alleenstaande:   € 1.149,47

Voor zelfstandig wonende jongeren van 18 tot 21 jaar gelden andere inkomensgrenzen.

Bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten



Vermogensgrenzen
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage,  mag u niet  te veel  vermogen hebben.  Onder 
vermogen valt spaargeld, maar ook bezittingen als een auto, boot of caravan, en een eigen huis. 
De waarde van het  spaargeld en die bezittingen samen mag voor gezinnen en alleenstaande 
ouders in 2010 niet meer zijn dan € 11.110,- en voor alleenstaanden niet meer dan € 5.555,-.

Verborgen kosten
Verborgen kosten zijn in ieder geval:
a. hogere telefoonkosten die verband houden met de beperking of ziekte;
b. extra kosten vanwege voedingsmiddelen;
c. extra energiekosten;
d. verhoogde risicopremies;
e. extra kosten door klussen in- en rondom het huis;
f. lidmaatschapskosten van belangenverenigingen en of patiëntenorganisaties;
g. bloemetjes mantelzorg;

Hoe kunt u een vergoeding aanvragen?
U kunt het aanvraagformulier zenden naar: 
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel

U kunt het aanvraagformulier ook afgeven bij: 
Het Publiekscentrum in het Raadhuis
Raadhuisplein 2
Krimpen aan den IJssel
U kunt een aanvraag voor een vergoeding indienen bij: 
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