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Intitulé 

Verordening hulpfonds 2008

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2008,

nr. I08.3155;

gelet op het advies van de commissie Samenleving van 13 mei 2008; 

gelet op artikel 149 Gemeentewet;
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b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende 

VERORDENING HULPFONDS

Artikel 1 Begripsbepaling

1.Er is een gemeentelijk fonds, genaamd "Hulpfonds", waaruit met inachtneming van 

onderstaande bepalingen door burgemeester en wethouders bijdragen kunnen worden 

verstrekt in de vorm van een gift danwel een renteloze lening

Artikel 2 Beheer en middelen van het Hulpfonds

Artikel 3 Acute financiële noodsituatie

Artikel 4 Kosten aanschaf identiteitsbewijs

Artikel 5 Bijdragen in verband met sport, spel, cultuur en educatie

Artikel 6 Tegemoetkoming studiekosten

- 

- 

- 

- 

- 

ter leniging van een acute financiële nood;

ten behoeve van activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur en educatie;

ten behoeve van de noodzakelijke aanschaf van een identiteitsbewijs;

ter tegemoetkoming in de studiekosten van kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar;

financiële tegemoetkoming in de aanschafkosten van een fiets met elektromotor / 

elektrische trapondersteuning.

Het Hulpfonds wordt beheerd door burgemeester en wethouders.1.

De middelen van het Hulpfonds bestaan uit:2.

a. 

b. 

c. 

d. 

kapitaalverstrekking door de gemeenteraad tot een jaarlijks door hem vast te stellen bedrag;

de rente van eigen middelen;

terugbetaalde voorschotten;

eventuele schenkingen van derden.

De inkomsten van het Hulpfonds worden in de gemeentebegroting geraamd en in de 

gemeenterekening verantwoord op de wijze als in de comptabiliteitsvoorschriften 

voorzien.

3.

Een bijdrage kan worden verstrekt in directe en indirecte kosten van 

levensonderhoud indien en voor zover deze kosten niet kunnen worden gedekt door 

een voorliggende voorziening, inclusief de Wet werk en bijstand.

1.

Gedurende één jaar na de datum van indiening van een aanvraag, waarop is beslist 

door toekenning van een bijdrage, kan een nieuwe aanvraag - behoudens bijzondere 

omstandigheden - niet worden ingewilligd.

2.

Een bijdrage kan één maal per vijf jaar worden verstrekt in de kosten van een 

noodzakelijk identiteitsbewijs waarin de nationaliteit van de houder is vermeld. De 

bijdrage wordt vastgesteld ter hoogte van de kosten van de leges voor het 

goedkoopste, doelmatige identiteitsbewijs.

1.

De noodzaak te beschikken over een identiteitsbewijs kan in het algemeen niet 

worden gegrond op de enkele omstandigheid dat een identiteitsbewijs noodzakelijk 

is voor grensoverschrijding.

2.

Een bijdrage kan worden verstrekt in de kosten gericht op activiteiten op het gebied 

van sport, spel, cultuur en educatie.

1.

Een bijdrage in verband met activiteiten gericht op sport, spel en cultuur wordt in 

beginsel alleen verleend in de kosten van de contributie verbonden aan het 

lidmaatschap van een door de gemeente gesubsidieerde vereniging. 

2.

In het kalenderjaar waarin een aanvraag is ingediend, waarop is beslist door 

toekenning van een bijdrage, kan een nieuwe aanvraag niet worden ingewilligd.

3.

1.
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Artikel 7 Financiële tegemoetkoming in de aanschafkosten van een fiets met 

elektromotor / elektrische trapondersteuning

Artikel 8 Hoogte bijdrage

De maximale hoogte van de bijdragen als genoemd in de artikelen 3, 4, 5 en 6 van deze 

verordening worden door het college nader bepaald en vastgesteld.

Artikel 9 Beschikking op aanvraag

Artikel 10 Afhandeling van aanvragen

Artikel 11 De beschikking

Artikel 12 Financiële draagkracht

Een tegemoetkoming in de studiekosten kan worden verleend ten behoeve van 12- 

tot 16-jarigen die onderwijs, niet zijnde basisonderwijs, volgen.

Voor de leeftijdsbepaling wordt uitgegaan van de leeftijd die in het betreffende 

schooljaar wordt bereikt.

2.

Een tegemoetkoming kan worden verstrekt in de aanschafkosten van een fiets met 

elektromotor of een fiets met elektrische trapondersteuning indien de aanvrager, als 

gevolg van medische beperkingen, is aangewezen op het gebruik van een fiets met 

elektromotor of elektrische trapondersteuning.

1.

De bijdrage kan slechts één keer per zeven jaar worden toegekend.2.

Een bijdrage wordt verstrekt op aanvraag.1.

De aanvrager is verplicht van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de 

beoordeling van de aanvraag de nodige bewijsstukken te verstrekken.

2.

Burgemeester en wethouders kunnen de aanvrager verzoeken om toestemming tot 

het inwinnen van inlichtingen bij daarvoor in aanmerking komende instellingen en 

instanties.

3.

Een aanvraag om een bijdrage uit het Hulpfonds wordt geweigerd indien en 

voorzover de voor het betreffende jaar beschikbare middelen van het Hulpfonds niet 

of niet meer toereikend zijn.

1.

Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 2.

Ingeval een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in 

behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden 

onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van 

de beschikking, wordt de aanvraag voor de toepassing van het tweede lid pas geacht 

te zijn ingekomen nadat de aanvraag is aangevuld, dan wel nadat de door 

burgemeester en wethouders daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

3.

In een beschikking tot toekenning van een bijdrage wordt opgenomen:1.

a. 

b. 

het doel waarvoor de bijdrage wordt toegekend;

het bedrag van de bijdrage.

Burgemeester en wethouders kunnen aan een beschikking tot toekenning 

voorschriften verbinden.

2.

Indien de bijdrage wordt verleend in de vorm van een renteloze lening wordt in ieder 

geval in de beschikking opgenomen wanneer en op welke wijze de lening moet 

worden terugbetaald.

3.

Voor een bijdrage uit het Hulpfonds komen in aanmerking ingezetenen die ten tijde 

van de indiening van de aanvraag ten minste zes maanden legaal verblijven binnen 

en zijn ingeschreven als inwoner van de gemeente Tubbergen, met een inkomen tot 

120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag).

1.

Bij de beoordeling van de aanvraag dient rekening te worden gehouden met de 

omstandigheden van de aanvrager en van het huishouden waartoe hij behoort, 

waaronder financiële draagkracht en betalingscapaciteit.

2.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met vermogen van de 

aanvrager en van het huishouden waartoe hij behoort: 

3.

a. 

pagina 3 van 4Verordening hulpfonds

22-5-2017http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/27921/...



Artikel 13 Opschorting uitbetaling

Burgemeester en wethouders kunnen de uitbetaling van een toegekende bijdrage opschorten 

indien en zolang de aanvrager de aan de toekenningsbeschikking verbonden voorschriften 

niet naleeft.

Artikel 14 Terugvordering

Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage terugvorderen indien:

Artikel 15 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten voordele van een aanvrager 

afwijken van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 16 Slotbepaling

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 2 juni 2008. 

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste mr. M.K.M. Stegers

b. 

voor de bepaling van hetgeen onder vermogen wordt verstaan en de vermogensvrijlating 

wordt aangesloten bij artikel 34 van de WWB;

het vermogen gebonden in een woning met bijbehorend erf en het vermogen gebonden in 

een auto wordt buiten beschouwing gelaten.

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het 

bepaalde in het eerste lid.

4.

Met bijzondere omstandigheden kan rekening worden gehouden indien deze niet zijn 

veroorzaakt door enigerlei vorm van verwijtbaar gedrag van de aanvrager.

5.

- 

- 

- 

de aanvrager in of met betrekking tot de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens 

heeft verstrekt en de bijdrage dientengevolge ten onrechte is toegekend;

de aanvrager de aan de toekenningsbeschikking verbonden voorschriften niet naleeft;

de bijdrage is aangewend voor een ander doel dan waarvoor deze is toegekend.

1. 

2. 

3. 

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hulpfonds" al dan niet met 

toevoeging van het jaartal 2008. 

Zij treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking.

Op dat tijdstip vervalt de Verordening Hulpfonds, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 maart 

2003.
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