A a n v r a ag STUDIE REISKOSTEN B IJDRA G E 2016-2017

gemeente

Gemeente Lelystad
Afdeling werk, inkomen en zorg, team jeugd
t.a.v. Administratie
Antwoordnummer 1
8200 VB Lelystad

Gegevens Leerling
Vul de gegevens in van de leerling
Roepnaam

				

Achternaam

Geslacht

Man

Vrouw

					 Tussenvoegsel

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Straat en huisnummer
Postcode

Plaats

Gegevens ouder/verzorger/
w e t t e l i j k v e r t e g e n wo o r d i g e r
Voorletters

				

Achternaam
Wat is de relatie tot
de leerling?

Geslacht

Man

Vrouw

					 Tussenvoegsel
Vader
Moeder
Pleegouder
Anders, namelijk:

Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Adres, indien dit anders
is dan dat van de leerling
Wij vragen, indien mogelijk, ook uw e-mailadres en telefoonnummers in te vullen, zodat wij,
indien er vragen zijn wij altijd contact met u op kunnen nemen

r e d e n a a n v r a ag
Wat is de opleiding /
studierichting?

0812/23/05/2016

Plaats school?

1-2

Is de studie gericht op
het verkrijgen van een
beroep?

Zo ja welk beroep

Wat is de studieduur?
Wanneer start de opleiding
Hoeveel dagen per week
wordt de opleiding
gevolgd?

I n ko m e n s g e g e v e n s
Had u in 2015 een partner?

ja
nee

Had uw partner in 2015
ook een inkomen?
Zo ja hoe hoog was dit
(gezamenlijk)
bruto inkomen?

ja
nee
			

< € 25.810,--

of alleenstaande ouder

< € 18.070,--

gezin

voeg IB 60 formulier toe over het jaar 2015 (deze kunt u opvragen bij de belastingdienst)
of de jaaropgave(n) van de werkgever

R e i s ko s t e n
Kosten van het vervoer
Graag tarievenlijst
meesturen

I B AN n u m m e r
Vul hier het IBAN nummer
in waarop wij de vergoeding
kunnen overmaken

IBAN nummer:
Ten name van:

ondertekening
Ondergetekende verklaart
het aanvraagformulier
en de bijlagen geheel
naar waarheid te hebben
ingevuld.

Datum:
Handtekening aanvrager/wettelijk vertegenwoordiger:

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen of wanneer niet
alle bijlagen zijn toegevoegd. Voor een tijdige behandeling van de aanvraag dient het formulier voor 1 juli van het komende schooljaar compleet ingediend zijn. Indien de aanvraag
niet compleet is, wordt u schriftelijk verzocht de ontbrekende gegevens aan te vullen. De
aanvrager heeft dan 14 dagen de tijd de aanvraag aan te vullen
Bijgevoegd:

Jaaropgave of IB60 formulier (verplicht)
Onderwijsovereenkomst (verplicht)
Tarievenlijst openbaar vervoer

E-mail: leerlingzaken@lelystad.nl

tel: 14 0320 optie 1
2-2

Toelichting
Studie reiskostenbijdrage schooljaar 2016-2017
De gemeente Lelystad heeft een eigen studie reiskostenbijdrage.
Deze regeling geldt tot 1 januari 2017. Vanaf die datum komen alle jongeren die een MBO-voltijd opleiding (BOL)
volgen in principe in aanmerking voor een OV-studentenkaart die door het Rijk wordt verstrekt.
Artikel 3: Voorwaarden
1.

het college verstrekt een studie reiskostenbijdrage aan:
a. inwoners die jonger zijn dan 18 jaar die;
b. een voltijd opleiding volgen in het middelbaar beroepsonderwijs die niet in Lelystad wordt aangeboden en;
c. nog niet in het bezit zijn van een zogeheten startkwalificatie en;
d. geen recht hebben op uit ‘s Rijkskas bekostigde reiskosten.

WANNEER KOMT U IN AANMERKING VOOR EEN STUDIE REISKOSTENBIJDRAGE?
Om voor een studie reiskostenbijdrage in aanmerking te komen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:
a. het bruto-inkomen over 2015 mag niet hoger zijn dan:
* Gezin: 			
* Alleenstaande of alleenstaande ouder met kinderen: 		
b.
c.

< € 25.810,-< € 18.070,--

de opleiding waarvoor de bijdrage wordt gevraagd mag niet aanwezig zijn in de gemeente Lelystad;
de te volgen opleiding dient erkend te zijn door het Rijk (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).

WAT MOET U BIJ DE AANVRAAG OVERLEGGEN?
Wanneer u een aanvraag indient, dan dient u bij de aanvraag te overleggen:
een afschrift van uw jaarinkomen over 2015;
een onderwijsovereenkomst van de opleiding, welke gevolgd zal worden in het schooljaar 2016-2017
tarievenlijsten openbaar vervoer.
Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met team jeugd telefoonnummer: 14 0320 of via e-mail:
leerlingzaken@lelystad.nl.
N.B. TERUGVORDERING VAN DE STUDIE REISKOSTENBIJDRAGE
In artikel 3 van de Gemeentelijke Studiebijdrageregeling staat vermeld:
In artikel 5 van de studie reiskostenbijdrage staat vermeld:
1. een besluit tot toekenning van een studie reiskostenbijdrage kan door het college worden ingetrokken indien:
a. de studie reiskostenbijdrage is toegekend op basis van onjuiste gegevens;
b. de aanvrager niet voldoet aan de informatieverplichting zoals gesteld in artikel 6
c. door de student de studie tussentijds wordt beëindigd, er geen deelname heeft plaatsgevonden aan het
		 afsluitende examen of indien aanvrager een vergoeding van het Rijk heeft ontvangen voor bedoelde kosten.
2. in geval van intrekking dient de studie reiskostenbijdrage voor een door het college te bepalen datum
terugbetaald te worden, tenzij het college gezien de bijzondere omstandigheden en op schriftelijk verzoek,
uitstel van betaling of geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verleent

