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Alphen aan den Rijn is op het gebied van Werk en inkomen de uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Rijnwoude, 
Nieuwkoop en Kaag en Braassem. 

 
  
  Unit Werk en inkomen Rijnstreek 
 
 

 
 
VERKORT AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 

 
U kunt dit formulier gebruiken indien u een uitkering van de gemeente ontvangt. 

 
klantnummer                              
Wp nummer  

   
Bovenstaande wordt ingevuld door de dienst 

 
Persoonsgegevens (meerderjarige) gezinsleden 
Adres: 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

Op bovenstaand adres wonen de volgende gezinsleden: 
Gezinslid 1  
Naam: 
BSN nummer: 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

Gezinslid 2  
Naam: 
BSN nummer: 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

Gezinslid 3  
Naam: 
BSN nummer: 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

Gezinslid 4  
Naam: 
BSN nummer: 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

Gezinslid 5  
Naam: 
BSN nummer: 
 

…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
…… 
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Waarvoor wilt u bijzondere bijstand aanvragen? 
 Bril- of contactlenzen  Televisie 
 Tandartskosten  Sport en cultuur (volwassenen) 
 Orthodontist  Koelkast 
 Meerkosten maaltijd i.v.m. gebruik 

van Tafeltje-dek-je 
 Gasfornuis 

 Eigen bijdrage Alarmering Iets anders: 
 Eigen bijdrage Thuiszorg*  
 Wasmachine  

De kosten mogen niet langer dan 2 maanden geleden gemaakt zijn. De kosten moeten kunnen worden 
aangetoond met een rekening/betaalbewijs/pro-forma nota. 
Bij medische kosten moet er sprake zijn van een medische noodzaak zijn. Over de medische noodzaak 
kunnen wij advies vragen bij de GGD.  
 
Speciaal voor schoolgaande kinderen 

 Sport en cultuur (schoolgaande 
kinderen tot 18 jaar) 

 PC-regeling (schoolgaande 
kinderen van 7 tot 18 jaar) 

 Indirecte schoolkosten voor kinderen 
tot 18 jaar  (b.v. excursies, werkweken,     
schoolreisjes etc.) 

 schoolkosten i.v.m. met overgang 
lagere naar middelbare school (b.v. 
voor fiets, regenpak, schooltas etc.) 

Voor deze aanvragen hoeft  u geen nota’s over te leggen. Voor de pc-regeling  geldt dat wij de pc voor u 
kopen en bij u thuis laten instaleren.  
 
Om de aanvraag snel te kunnen afhandelen verzoeken wij u de  volgende 
bewijsstukken in te leveren: 

- rekening/betaalbewijs/pro-forma nota (niet ouder dan 2 maanden). Dit 
geldt niet voor de bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen.  

 
Ik heb/wij hebben dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente Alphen 
aan den Rijn kan vaststellen of ik recht heb/wij recht hebben op bijstand. Ik heb /wij hebben 
niets verzwegen. Ik weet /wij weten dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het 
onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk 
weigeren van de uitkering. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd.  
 
Plaats 
 

Datum 
 

Handtekening gezinslid 1 
 
 

Handtekening gezinslid 2 
 

Handtekening gezinslid 3 
 
 

Handtekening gezinslid 4 
 

Handtekening gezinslid 5 
 
 

 
 

  
Dit formulier met de gevraagde bewijsstukken kunt u sturen naar:  
Gemeente Alphen aan den Rijn 
Unit Werk en inkomen Rijnstreek 
Antwoordnummer 12050 
2400 VD Alphen aan den Rijn 

Telefoon: 14 0172 
Bereikbaar op werkdagen 
Van 8:30 –17:00 uur  
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