NOODFONDS APELDOORN

In Nederland heeft iedereen recht
op een inkomen om in het levensonderhoud te voorzien. Dit kan
een inkomen uit arbeid zijn, maar
ook een ww-uitkering, bijstands
uitkering of andere uitkering.
Toch kunt u in een uitzonderlijke
noodsituatie geraken, waarbij
financiële steun incidenteel
noodzakelijk is. Voor die situaties
heeft gemeente Apeldoorn het
Noodfonds Apeldoorn.
Wat is het Noodfonds Apeldoorn?
Als u inwoner bent van de gemeente Apeldoorn en u
komt onverwacht in financiële nood, dan kunt u een
beroep doen op het Noodfonds. Gemeente Apeldoorn
heeft het Noodfonds in het leven geroepen voor
inwoners die door bijzondere omstandigheden niet
meer uitkomen met het maandelijkse inkomen.
Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een
plotselinge verandering in de gezinsomstandigheden
of door onverwachte noodzakelijke (grote) uitgaven.
Hierbij moet het altijd gaan om veranderingen die niet
waren te voorzien.

Wat zijn de voorwaarden van
het Noodfonds Apeldoorn?
Voor een uitkering uit het Noodfonds gelden de volgende voorwaarden:
• de uitgave moet echt noodzakelijk zijn, er moet
sprake zijn van een financiële noodsituatie;
• er mag geen sprake zijn van verwijtbaar gedrag;
• voor de uitgave kon niet gespaard worden;
• de aanvrager moet inwoner zijn van gemeente
Apeldoorn en als zodanig geregistreerd staan;
• de aanvrager heeft in de voorafgaande 12
maanden geen gebruik gemaakt van het
gemeentelijk Noodfonds.

Waarvoor is het Noodfonds
niet bedoeld?
Een bijdrage van het Noodfonds krijgt u dus
uitsluitend in noodgevallen. Dit zijn situaties waar
geen andere oplossing voor is. Zo helpt het
Noodfonds niet bij de aflossing van schulden, het
betalen van belastingen of voor kwijtschelding.
Voor de aflossing van schulden kunt u een afspraak
maken bij gemeente Apeldoorn via telefoonnummer
14 055 of via de website www.apeldoorn.nl.
Over het betalen van belastingen of voor
kwijtschelding kunt u met de Belastingdienst
afspraken maken.

Hoe hoog is de bijdrage uit
het Noodfonds?
De bijdrage uit het Noodfonds is een gift van
maximaal € 2.000.

Hoe vraag ik een bijdrage aan?
U kunt het aanvraagformulier downloaden op
www.apeldoorn.nl/digitaalloket of op
www.apeldoorn.nl/geld. Het ingevulde aanvraagformulier levert u in of stuurt u op naar:
Secretaris van de Adviescommissie
Gemeentelijke Noodfonds
Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn
Vergeet niet om eventuele kopieën van bewijsstukken
mee te sturen. Op het aanvraagformulier staat om
welke stukken het gaat.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. De commissie adviseert aan het college van
burgemeester en wethouders. Zij nemen uiteindelijk
een beslissing op uw verzoek. Deze beslissing krijgt
u per post toegezonden.

Kan ik bezwaar maken na het
besluit van de adviescommissie
gemeentelijke Noodfonds?
Ja, als u het niet eens bent met het besluit van de
adviescommissie gemeentelijke Noodfonds kunt u
bezwaar maken.
U kunt binnen zes weken na het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Apeldoorn.

Na ontvangst van uw aanvraagformulier beoordeelt
de adviescommissie uw verzoek. De commissie is
samengesteld uit gemeenteambtenaren en

Bezoekadres
(maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)
Stadhuis
Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn
Telefoon 14 055

Postadres
Gemeentelijk Noodfonds
Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn
uwreactie@apeldoorn.nl
www.apeldoorn.nl/geld
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