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Noodfonds

Voorwaarden

In Nederland heeft iedereen recht op

Voor een uitkering uit het Noodfonds gelden

een inkomen om in het levensonderhoud

de volgende voorwaarden:

te voorzien. Als u bijvoorbeeld geen of

n

noodsituatie;

de overheid om financiële hulp te vragen.
Dat kan bijvoorbeeld door een uitkering aan

de uitgave moet echt noodzakelijk zijn,
er moet sprake zijn van een financiële

onvoldoende geld heeft, is het mogelijk om
n

er mag geen sprake zijn van verwijtbaar
gedrag;

te vragen, zoals een werkloosheidsuitkering,
bijstandsuitkering, etcetera.

n

Als u inwoner bent van de gemeente

n

voor de uitgave kon niet gespaard
worden;
de aanvrager moet inwoner zijn van

Apeldoorn en u komt onverwacht in

de gemeente Apeldoorn, en als zodanig

financiële nood, kunt u een beroep doen op

geregistreerd staan;

het Noodfonds. De gemeente Apeldoorn

n

de aanvrager heeft in het afgelopen

heeft het Noodfonds in het leven geroepen

jaar geen gebruik gemaakt van het

speciaal voor inwoners die door bijzondere

gemeentelijk Noodfonds.

omstandigheden niet meer uit komen met
het maandelijkse inkomen.

Een bijdrage van het Noodfonds krijgt u dus
uitsluitend in noodgevallen. Dit zijn situaties

Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met

waar geen andere oplossing voor is.

een plotselinge verandering in de gezins

Zo helpt het Noodfonds niet bij de aflossing

omstandigheden of door onverwachte

van schulden, het betalen van belastingen of

noodzakelijke (grote) uitgaven. Hierbij moet

voor kwijtschelding.

het altijd gaan om veranderingen die niet

Voor hulp bij schulden kunt u een afspraak

waren te voorzien.

maken bij de Stadsbank Apeldoorn via
telefoonnummer (055) 580 20 00.
Over het betalen van belastingen of voor
kwijtschelding kunt u met de Belastingdienst
afspraken maken.

Wat is de hoogte van de bijdrage?

Wie beoordeelt uw aanvraag?

De bijdrage uit het Noodfonds bedraagt

Na ontvangst van uw aanvraagformulier

maximaal € 2.000,–. Daarnaast biedt

beoordeelt de adviescommissie uw

het Noodfonds de mogelijkheid om voor

verzoek. De commissie is samengesteld uit

maximaal € 3.000,– borg te staan voor

gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers

een lening bij de Stadsbank Apeldoorn.

van maatschappelijke instellingen.
De commissie adviseert aan het college van

Hoe kunt u het aanvragen?

burgemeester en wethouders. Zij nemen

U kunt het aanvraagformulier downloaden

uiteindelijk een beslissing op uw verzoek.

op www.apeldoorn.nl/digitaalloket.

Deze beslissing krijgt u toegezonden.

Ook liggen er aanvraagformulieren bij
de receptie van het Werkplein Activerium,

Bezwaar maken

bij de leeszaal van de bibliotheek, bij

Het kan zijn dat u het niet eens bent met

het Leger des Heils en bij MD-Veluwe.

de beslissing van het college. U kunt dan

Het ingevulde aanvraagformulier kunt u

binnen zes weken een bezwaarschrift

inleveren of opsturen naar:

indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Apeldoorn.

Secretaris van de Adviescommissie
Gemeentelijke Noodfonds
Deventerstraat 46
7311 LX Apeldoorn.
Vergeet u alstublieft niet om eventuele
kopieën van bewijsstukken mee te sturen.
Op het aanvraagformulier staat toegelicht
om welke stukken het gaat.

Wij helpen u graag!
Zo kunt u contact opnemen met het Werkplein Activerium:
Internet
www.apeldoorn.nl/werkpleinactiverium
E-mail
uwreactie@apeldoorn.nl
Telefoon
(055) 580 20 00
bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
Bezoekadres
Deventerstraat 46, Apeldoorn
openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
Postadres
Werkplein Activerium
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
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