Activiteitenfonds 2016

Voor deelname aan maatschappelijke activiteiten stelt de gemeente Marum geld beschikbaar. Heeft u een eigen
huishouden en een inkomen van ten hoogste 10 % boven het minimum en een vermogen onder of op de
vrijlatingsgrens van de Wet Werk en Bijstand (WWB), dan kunt u een beroep doen op het Activiteitenfonds.
Recht op een vergoeding uit het Activiteitenfonds
Recht op een vergoeding bestaat als het inkomen over de maand waarin de aanvraag is ingediend maximaal
110 % van de in aanmerking komende bijstandsnorm bedraagt.
De bedragen waaraan wordt getoetst zijn:
€ 1.452,10 voor gehuwden van 21 tot 65 jaar en gezinnen;
€ 1.560,14 voor gehuwden van 65 jaar en ouder;
€ 1.016,47 voor een alleenstaande ouder van 21 tot 65 jaar;
€ 1.016,47 voor een alleenstaande van 21 tot 65 jaar;
€ 1.142,05 voor een alleenstaande van 65 jaar en ouder.
De vrijlatingsgrenzen voor het vermogen zijn:
€ 11.840,00 voor een alleenstaande ouder en voor gehuwden;
€ 5.920,00 voor een alleenstaande.
Algemeen
De vergoedingen/tegemoetkomingen zijn voor 2016 per persoon als volgt vastgesteld:
 Volwassenen met een eigen huishouden:
€ 128,00
 Inwonende, niet verdienende kinderen tot 18 jaar: € 128,00
Schoolkostenvergoeding
Per schooljaar kan men eveneens een vergoeding krijgen voor de schoolkosten. De vergoedingen voor het
schooljaar 2016/2017 zijn als volgt vastgesteld en vanaf 1 augustus 2016 aan te vragen:
 Per kind dat het lager onderwijs bezoekt:
€ 55,00
 Per kind dat het voortgezet onderwijs bezoekt:
€ 96,00
Voor elk kind dat voor het eerst het voortgezet onderwijs bezoekt is er een vergoeding voor de extra kosten die
dit met zich meebrengt. De vergoeding voor het schooljaar 2016/2017 bedraagt € 269,00.
Vergoeding Peuterspeelzaal
De eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal komt volledig in aanmerking voor subsidie.
Aanvraagformulier
De vergoeding kunt u aanvragen met een aanvraagformulier.
U kunt dit aanvraagformulier krijgen bij het Lokaal Loket van de gemeente Marum. U kunt ook telefonisch
contact opnemen met het Lokaal Loket via telefoonnummer 0594-283 615.
Meer informatie
Voor meer informatie over het Participatiefonds en tegemoetkoming gemeentelijke belastingen en heffingen
2015 kunt u klikken op deze link:
https://www.leek.nl/fileadmin/user_upload/pdf/formulieren/participatiefonds_2015.pdf

