Toelichting Fonds Deelname Maatschappelijke
Activiteiten (FDMA)
Inwoners van de gemeente Meppel met een minimuminkomen moeten volwaardig
kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is. Inwoners met een
minimuminkomen kunnen daarom bij de gemeente een tegemoetkoming voor diverse
kosten aanvragen.
Waar is het FDMA voor bedoeld?
Het FDMA is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor sociale, culturele, educatieve
of sportieve activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn; kosten van bezoek aan bioscoop,
theater, museum, krantenabonnement, speelotheek, contributies van verenigingen etc.
Voorwaarden
Om voor een bijdrage uit het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten in
aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. U bent woonachtig in de gemeente Meppel.
2. U ontvangt minimaal 3 maanden een inkomen van maximaal 110% van het voor
u geldende sociaal minimum.
3. Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.295,00 voor een alleenstaande en
€ 12.590,00 voor gehuwden/ samenwonenden. De overwaarde in uw eigen
woning bedraagt maximaal € 53.100,00.
4. Studerenden zonder ten laste komende kinderen komen niet voor een bijdrage
in aanmerking.
Tabel: overzicht meest voorkomende inkomensgrenzen
Bijstandsnormen per maand excl. vakantiegeld
Alleenstaande tussen 18 en 21 jaar - geen kostendeler
Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd –
geen kostendeler
Gehuwden/samenwonenden tot de pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande in inrichting verblijvend
Alleenstaande, pensioengerechtigd
Gehuwden/samenwonenden, pensioengerechtigd

110%
€
278,27
€ 1.127,24
€ 1.610,35
€
390,92
€ 1.253,98
€ 1.700,30

Kostendelersnorm:
De hoogte van de kostendelersnorm is afhankelijk van het aantal meerderjarige personen
die verblijven op hetzelfde adres.
Hiervan zijn uitgezonderd (deze personen tellen voor de kostendelersnorm niet mee);
Personen van 18 tot 21 jaar;
Studenten die een WSF-uitkering/ WTOS uitkering ontvangen of een BBLopleiding volgen;
Personen (niet zijnde bloed- en aanverwanten in 1e en 2e graad) die een
commerciële relatie met elkaar hebben (huur of verhuur van een kamer).
Kostendelersnorm per maand excl. vakantiegeld
Tweepersoons huishouden (norm per persoon)
Driepersoons huishouden (norm per persoon)
Vierpersoons huishouden (norm per persoon)
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110%
€
805,17
€
697,82
€
644,14
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Inkomen
Het inkomen bestaat uit alle middelen waarover u redelijkerwijs kunt beschikken.
Dit zijn onder andere het (gezamenlijk) inkomen uit arbeid, een uitkering, een pensioen,
alimentatie etc.
De volgende heffingskortingen van de belastingdienst vallen ook onder uw inkomen:
- De Algemene heffingskorting minstverdienende partner;
- De inkomensafhankelijke combinatiekorting
De algemene heffingskorting minstverdienende partner en de inkomensafhankelijke
combinatiekorting kunt u vinden op uw bankafschriften. U ontvangt deze heffingskorting
maandelijks van de belastingdienst. Ook zijn de bedragen te vinden op de voorlopige
teruggave die u van de belastingdienst ontvangt.
Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag en kindgebonden budget zien wij niet als
inkomen!
Hoe aanvragen?
U kunt de bijdrage FDMA aanvragen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en
te ondertekenen en samen met de gevraagde bewijsstukken te sturen naar de Gemeente
Meppel (t.a.v. team Kwaliteit en Ondersteuning, Postbus 501, 7940 AM Meppel). U kunt
het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken ook inleveren bij de receptie op
het stadhuis.
Wilt u het formulier met een blauwe of zwarte pen invullen en op de bewijsstukken uw
cliëntnummer of uw postcode + huisnummer vermelden?
Let op: de aanvraag FDMA voor het jaar 2021 moet voor 31 december 2021 zijn
ingediend bij de Gemeente Meppel.
Identificatie
Bij een eerste aanvraag zijn wij verplicht tot identificatie over te gaan. Dit houdt in dat
wij moeten kunnen vaststellen wie u, als aanvrager, bent. Wij stellen dit vast in een kort
gesprek aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van de aanvraag zal
er met u hierover contact worden opgenomen.
Procedure en betaling
Na ontvangst van uw aanvraag, zullen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk beoordelen.
Wanneer de FDMA aan u wordt toegekend ontvangt u geen toekenningsbesluit. Wij
maken de bijdrage uit het fonds deelname maatschappelijke activiteiten in één keer naar
u over op het bij ons bekend rekeningnummer. Wanneer u geen recht heeft op een
bijdrage uit het FDMA ontvangt u wel een besluit.
Controle
Na toekenning van de bijdrage, controleert de gemeente steekproefsgewijs of de kosten
waarvoor de tegemoetkoming is aangevraagd ook werkelijk zijn gemaakt. Het is daarom
belangrijk om betalingsbewijzen van uw uitgaven te bewaren.
Vragen
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de
medewerkers van de afdeling Klantcontacten. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via
tel 14 0522. Een afspraak kan ook digitaal gemaakt worden via www.meppel.nl.
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