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als u een laag inkomen heeft
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Inleiding
Heeft u een laag inkomen. Dan kunt u extra geld krijgen. Gemeente Geldermalsen biedt u 
7 regelingen. Bijvoorbeeld een vergoeding om bij een sportclub te gaan. Zo kunnen u en 
uw gezinsleden gewoon meedoen. 

De regelingen zijn:
•	 Een	extraatje	omdat	u	extra	kosten	maakt:	Regeling	Chronisch	zieken,	gehandicapten	en	

ouderen.
•	 Een	vergoeding	voor	ieder	gezinslid	om	deel	te	nemen	aan	een	sportieve	of	culturele	
activiteit:	Regeling	sportieve	en	culturele	deelname.

•	 Vergoeding	voor	bijzondere	kosten	zoals	het	behalen	van	een	zwemdiploma,	een	
identiteitskaart	of	bril:	Bijzondere	bijstand.

•	 Bij	een	laag	inkomen	betaalt	u	geen	belasting	aan	de	gemeente:	Kwijtschelding	
gemeentelijke belastingen.

•	 Een	vast	bedrag	als	u	3	jaar	of	langer	een	laag	inkomen	heeft:	Langdurigheidtoeslag.
•	 Als	u	problemen	heeft	met	uw	financiën:	Schuldhulpverlening.
•	 Korting	op	uw	ziektekostenpremie:	Collectieve	ziektekostenverzekering.

Let op: Een groot deel van de regelingen geldt ook voor kinderen!
Op het losse inlegvel ziet u snel op welke regelingen u recht heeft.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Heeft	u	een	minimum	inkomen?	Dan	betaalt	u	geen	belasting	aan	de	gemeente	en	het	
waterschap.	

Wat betaal ik niet?
U	betaalt	geen	rioolrecht	en	hondenbelasting.

Wanneer krijg ik het?
•	 Uw	inkomen	ligt	rond	het	minimum	(kijk	op	inlegvel).
•	 Uw	eigen	vermogen	telt	mee.

Hoe krijg ik het?
•	 Belasting	Samenwerking	Rivierenland	(BSR)	behandelt	de	kwijtschelding	van	de	

belastingen.
•	 Vraag	bij	de	BSR	een	kwijtscheldingsformulier	aan.		Kijk	bij	het	digitale	loket	www.bsr.nl.
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Regeling chronisch 
zieken, gehandicapten 
en ouderen
U	heeft	extra	kosten	door	een	ziekte,	
handicap	of	door	het	ouder	worden.	Denk	
aan	extra	kosten	voor	voeding,	een	bloemetje	
voor	de	mantelzorger	of	hoge	telefoonkosten.	

250 euro per jaar
U krijgt een vast bedrag van 250 euro per 
persoon	per	jaar.	U	hoeft	geen	kosten	aan	te	
tonen.

Wanneer krijg ik het?
•	 U	bent	65	jaar	of	ouder,	chronisch	ziek	of	u	
heeft	een	handicap.	

•	 U	heeft	een	chronisch	ziek	of	gehandicapt	
kind.

•	 Uw	inkomen	is	maximaal	120	%	van	de	
inkomensnorm	(kijk	op	inlegvel).

•	 Uw	vermogen	is	lager	dan	de	norm	(kijk	op	
inlegvel).

•	 Uw	eigen	huis	telt	niet	mee	als	eigen	
vermogen voor deze regeling.

Wat moet ik doen?
•	 Wilt	u	weten	of	u	in	aanmerking	komt?	
Neemt	u	dan	contact	op	met	het	
Klantencontactcentrum.

•	 Vul	het	formulier	in.	Dit	kan	via	www.
geldermalsen.nl	of	haal	het	formulier	bij	het	
Klantencontactcentrum.

•	 U	kunt	deze	bijdrage	in	het	laatste	kwartaal	
van	het	jaar	aanvragen.

Voorbeeld
65 jaar en 
je krijgt het 
gewoon
Mies van Hout is 
net 65 geworden. Al 
jaren weet ze rond te komen met 
weinig geld. Een jaar of vijf geleden 
ontdekte ze dat de gemeente 
regelingen heeft voor extra geld. Ze 
maakt van een aantal al gebruik. Nu 
gaat ze ook de regeling chronisch 
zieken, gehandicapten en ouderen 
aanvragen. Mies van Hout: ‘Ik weet 
nog niet precies waaraan ik het ga 
besteden. Dat maakt ook niet uit 
voor deze regeling. Als je 65 plus 
bent en een laag inkomen hebt, heb 
je er recht op. Ook als je chronisch 
ziek bent of een handicap hebt, kun 
je het aanvragen. Je leeftijd maakt 
dan niet uit.’

Bijzondere bijstand
U krijgt bijzondere bijstand als u 
bijzondere	kosten	heeft	die	u	niet	zelf	
kunt	betalen.	Wat	u	via	deze	regeling	
kunt	krijgen	is	sterk	afhankelijk	van	uw	
persoonlijke situatie. Het moet gaan om 
iets wat wel noodzakelijk is. Bijvoorbeeld 
een	bril	die	u	niet	(helemaal)	vergoed	
krijgt van uw ziektekostenverzekering. 
Het kan ook gaan om kosten voor uw 
kinderen.

Wat krijg ik?
•	 Er	is	binnen	deze	regeling	veel	
mogelijk.	Wat	er	precies	kan	
hangt	sterk	af	van	uw	persoonlijke	
omstandigheden.

•	 Uitgangspunt	zijn	de	kosten	die	voor	
u	noodzakelijk	zijn.	Voor	sommige	
aankopen geldt een maximum bedrag. 

•	 Soms	is	bijzondere	bijstand	niet	een	
bedrag	dat	u	krijgt,	maar	een	lening.	
Bijvoorbeeld voor de aankoop van een 
wasmachine.

Wanneer krijg ik het?
•	 Uw	inkomen	is	maximaal	120	%	van	
de	inkomensnorm	(kijk	op	inlegvel)

•	 Eigen	vermogen	telt	mee.
•	 De	kosten	worden	niet	door	andere	

regelingen vergoed.
•	 U	kon	zich	niet	tegen	deze	bijzondere	

kosten verzekeren.

Wat moet ik doen?
•	 Vul	het	formulier	bijzondere	bijstand	in.	 

Dit kan via www.geldermalsen.nl. 
Of	haal	het	formulier	bij	het	
Klantencontactcentrum.

Voorbeeld
U kunt bijzondere bijstand voor heel 
veel soorten kosten krijgen. We 
noemen hier een paar voorbeelden:
•	 Babypakket	(als	lening)
•	 Vergoeding	voor	extra	stookkosten	

omdat u bijvoorbeeld reuma heeft 
•	 Vergoeding	voor	extra	waskosten
•	 Warme	maaltijd	voorziening	(de	
meerkosten)

•	 De	(les)kosten	voor	het	
zwemdiploma A 

•	 De	kosten	voor	een	identiteitskaart
•	 De	eigen	bijdrage	voor	

tandartskosten 
•	 Medische	kosten
•	 Alarmeringsapparatuur
•	 Eigen	bijdrage	thuiszorg
•	 Begrafenis-	en	crematiekosten
•	 	Eigen	kosten	bij	het	inschakelen	

van een advocaat

Wat valt in ieder geval niet onder de 
regeling
•	 Het	eigen	risico	van	uw	ziektekosten
•	 Kosten	voor	schoolboeken
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Regeling sportieve en culturele deelname 
Als	u	een	laag	inkomen	heeft,	vergoedt	de	gemeente	kosten	voor	bijvoorbeeld	sport,	
een	avondje	theater,	schoolreis	of	internet.	U	kunt	de	vergoeding	voor	uzelf	en	al	uw	
gezinsleden/kinderen krijgen.

Ruim 100 euro per persoon
Ieder	gezinslid	heeft	recht	op	ruim	honderd	euro	per	jaar.	De	subsidie	krijgt	u	voor:	

Wanneer krijg ik het?
•	 Uw	inkomen	is	maximaal	120	%	van	de	inkomensnorm	(kijk	op	inlegvel).
•	 Eigen	vermogen	telt	mee	(kijk	op	inlegvel).

Wat moet ik doen?
•	 Bewaar	bonnetjes	van	bijvoorbeeld	aangeschafte	sportkleding	of	theaterbezoek.	U	moet	
voor	de	helft	van	het	bedrag	aantonen	dat	u	het	geld	heeft	uitgegeven.

•	 Vul	het	formulier	in.	Dit	kan	via	www.geldermalsen.nl	of	haal	het	bij	het	
Klantencontactcentrum.

•	 U	kunt	deze	bijdrage	op	ieder	moment	in	het	jaar	aanvragen.

•	 sportactiviteiten
•	 toneel
•	 muziek-	en	zangverengingen
•	 zwemkaarten
•	 scouting
•	 ouderbijdragen	peuterspeelzaal

•	 activiteiten	ouderenbonden
•	 bioscoop-	en	theaterbezoek
•	 schoolreisjes	
•	 kosten	voor	telefoon
•	 abonnement	op	een	krant		
•	 enzovoort	

Voorbeeld 
Sandra Oudhuis is 35 jaar leeft met haar 
twee kinderen van een laag inkomen. 
‘Met mijn baan verdien ik net genoeg om 
iedere maand de eindjes aan elkaar te 
knopen. Maar er moet niet teveel tegen 
zitten	want	dan	loopt	het	financieel	echt	
mis. Gelukkig kan ik goed met geld 
omgaan. Ik ben daar ook trots op. Geld 
lenen	doe	ik	liever	niet.	Voor	je	het	weet	
zit je dan echt in de problemen. In mijn 
achterhoofd wist ik wel dat er bij de 
gemeente Geldermalsen verschillende 
regelingen zijn voor mensen met een 
laag inkomen. Ik wil graag mijn eigen 
boontjes doppen maar ik heb laatst toch 
eens geïnformeerd. Toen bleek er een 
mogelijkheid te zijn om een vergoeding 
te krijgen voor een sportclub voor de 
kinderen. Daar was ik pas echt blij mee. 
Mijn dochters kunnen nu eindelijk naar 
de	gymclub.	Dat	zijn	van	die	dingen	waar	
ik niet genoeg geld voor heb. Per kind 
en ook voor mezelf, bleek ik ieder jaar 
ruim 100 euro te kunnen krijgen. Nu ik de 
stap gezet heb om de regelingen waar ik 
recht op heb te gebruiken, doe ik ook iets 
voor mezelf en ga een paar keer per jaar 
naar het theater met een vriendin. Het 
zijn misschien kleine dingen maar, voor 
mij is het echt een feest om zo’n uitstapje 
te kunnen maken. Ik raad iedereen 
met een laag inkomen aan om naar de 
mogelijkheden te informeren.’
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Collectieve ziektekostenverzekering
Met de collectieve ziektekosten verzekering krijgt u korting op uw ziektekostenpremie. 

Wat krijg ik?
Een	goede	ziektekostenverzekering	van	Menzis	met	als	voordeel:
•	 U	betaalt	minder	premie.
•	 U	bent	goed	verzekerd	met	een	basisverzekering	en	een	aanvullende	verzekering	(ook	voor	
de	tandarts).

•	 U	krijgt	veel	ziektekosten	volledig	vergoed.
•	 U	hoeft	ziektekosten	niet	voor	te	schieten.	De	rekening	gaat	direct	naar	de	verzekering.

Wanneer krijg ik het?
•	 Uw	inkomen	is	maximaal	120	%	van	de	inkomensnorm	(kijk	op	inlegvel).
•	 Eigen	vermogen	telt	niet	mee.

Wat moet ik doen?
•	 Wilt	u	van	de	collectieve	ziektekosten	verzekering	gebruik	maken?	Zeg	dan	voor	1	januari	uw	
huidige	ziektekostenverzekering	op.

•	 Vul	het	formulier	collectieve	ziektekostenverzekering	in.	Dit	kan	via	www.geldermalsen.nl	of	
haal	het	formulier	op	bij	het	Klantencontactcentrum.

Schuldhulpverlening
Een	lening	die	afgelost	moet	worden	en	
rekeningen	die	blijven	liggen.	Soms	lopen	
betalingsachterstanden	te	hoog	op.	U	weet	
niet	meer	hoe	u	alles	moet	betalen.	Dan	is	
het	tijd	voor	hulp.	Laat	de	rekeningen	niet	
langer	liggen	en	pak	uw	schulden	aan!

Wat doet de gemeente samen met u?
•	 Samen	uw	geldzaken	op	een	rij	zetten.
•	 Samen	op	zoek	gaan	naar	de	oorzaken.
•	 Een	aanvraag	indienen	
voor	schuldbemiddeling.	Bij	
schuldbemiddeling	worden	er	afspraken	
gemaakt	over	bijvoorbeeld	een	haalbare	
betaaltermijn en bedragen die u gaat 
betalen.

•	 Een	aanvraag	indienen	voor	
schuldsanering	voor	de	kredietbank.	Er	
wordt	onderhandeld	over	kwijtschelden	
van	een	deel	van	de	schuld.

•	 Hulp	bij	het	beheer	van	uw	uitgaven.

Wat kan ik doen?
•	 U	kunt	bellen	naar	het	
Klantencontactcentrum	van	de	gemeente	
voor een afspraak.

•	 U	kunt	kijken	op		 
www.zelfschuldenregelen.nl.	 
Op	deze	website	staan	tips,	oplossingen	
en voorbeeldbrieven. U kunt er tips en 
ervaringen met anderen delen. 

Voorbeeld
Een echt probleem
Pieter Nieuwstad is 22, werkt en woont sinds 
een tijdje op zichzelf: ‘Eigenlijk had ik het wel 
makkelijk bij pa en ma. Ze betaalden alles, net 
als toen ik nog op school zat. Mijn loon gaf ik 
uit	aan	stappen,	hobby’s,	kleding	en	mijn	auto.	

Via	de	woningcorporatie	kreeg	ik	mijn	eigen	
huisje. Ik had veel zin om op mezelf te wonen. 
Eindelijk lekker doen waar ik zelf zin in heb! 
Ik heb alles nieuwe gekocht. Spaargeld had 
ik nauwelijks. Daarom heb ik een doorlopend 
krediet afgesloten. Heel makkelijk! Als ik 
iets heb afgelost, kan ik het gewoon weer 
opnemen. Ik geniet van mijn vrijheid. Na 
het werk gaan we vaak stappen en in het 
weekend pak ik de auto om te gaan shoppen 
in de stad. Mijn creditcard heb ik altijd bij me. 

Van	de	woningcorporatie	krijg	ik	steeds	
brieven dat ik mijn huur niet op tijd betaal. 
Meestal maak ik dan iets over en dan hoor ik 
een	tijdje	niets.	Vanmorgen	schrok	ik	wel	van	
een	brief.	Binnen	drie	dagen	moet	ik	betalen,	
anders moet ik mijn huis uit. Nu heb ik denk ik 
echt een probleem…’
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Uw inkomen en vermogen
Voor	alle	regelingen	in	deze	brochure	geldt	dat	uw	inkomen	120	%	of	100	%	van	het	
bijstandsinkomen	mag	zijn.	De	bedragen	die	daarbij	horen	zijn	per	persoon	anders.	Op	
het	inlegvel	kunt	u	uw	situatie	opzoeken.	U	ziet	of	uw	netto	maandinkomen	lager	is	dan	de	
genoemde	bedragen	in	het	schema.	

De	bedragen	op	het	inlegvel	zijn	netto	bedragen	per	maand.	Kijk	voor	uw	netto	inkomen	
op	uw	salarisstrook	of	uitkeringsspecificatie.	Alimentatie	telt	ook	als	inkomen,	net	als	de	
heffingskortingen	die	de	belastingdienst	uitbetaalt.

Daarnaast	is	de	hoogte	van	uw	vermogen	(spaargeld)	van	invloed.	Komt	ook	uw	vermogen	
niet	boven	het	genoemde	bedrag?	Dan	komt	u	in	aanmerking	voor	één	of	meer	van	de	7	
regelingen.

Voor	meer	informatie	kunt	u	ook	altijd	bellen	met	het	Klantencontactcentrum.
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Langdurigheidtoeslag
Heeft	u	3	jaar	of	langer	een	laag	inkomen?	Dan	krijgt	u	de	langdurigheidstoeslag.	

Wat krijg ik?
Een	vast	bedrag	per	jaar.	De	hoogte	hangt	af	van	uw	gezinssituatie.

Wanneer krijg ik het?
•	 U	bent	tussen	de	21	en	65	jaar	oud.
•	 U	leeft	al	3	jaar	of	meer	van	een	laag	inkomen.	Een	laag	inkomen	is	in	dit	geval	
maximaal	105	%	van	de	inkomensnorm.

•	 Eigen	vermogen	telt	mee.

Hoe krijg ik het
•	 Vul	het	formulier	langdurigheidtoeslag	in.	Dit	kan	via	www.geldermalsen.nl
	 of	haal	het	formulier	bij	het	Klantencontactcentrum.
•	 U	kunt	de	toeslag	op	elk	moment	in	het	jaar	aanvragen



Informatie
0345-586611
www.geldermalsen.nl	(zoek	op	minima)
Klantencontactcentrum	Gemeente	Geldermalsen	(balie	Werk&Inkomen)
Kuipershof		2
4191	KH	Geldermalsen

Algemeen
Gemeente Geldermalsen gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De informatie 
wordt alleen gebruikt voor uw aanvraag en niet voor andere doeleinden.
Deze	brochure	is	een	uitgave	van	gemeente	Geldermalsen.	De	brochure	is	met	zorg	
samengesteld.	Na	het	verschijnen	van	de	brochure	kunnen	bedragen	en	voorwaarden	worden	
aangepast.	Het	Klantencontactcentrum	van	de	gemeente	beschikt	over	de	meest	actuele	
gegevens.	Aan	de	gegevens	in	deze	brochure	kunt	u	geen	rechten	ontlenen.	
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Formulieren hulp
Denkt	u	in	aanmerking	te	komen	voor	één	van	de	regelingen?	Maar	vindt	u	formulieren	lastig.	
Dan	biedt	de	SWO	u	hulp	met	de	formulierenbrigade.	Deskundige	vrijwilligers	kunnen	u	helpen	
het	formulier	goed	in	te	vullen.	Deze	vrijwilligers	zijn	er	voor	iedereen	met	of	zonder	inkomen	of	
uitkering.	U	blijft	zelf	verantwoordelijk	voor	het	ondertekenen	en	de	verzending.	Uw	privacy	is	
gewaarborgd.	Er	worden	geen	papieren	ingenomen	of	doorgegeven	aan	instanties.

Deskundige vrijwilligers 
De	hulp	wordt	geboden	door	vrijwilligers	die	vanuit	hun	(werk-)ervaring	functioneren.	De		
vrijwilligers	zijn	door	de	SWO	goed	op	hun	taak	voorbereid.	De	vrijwilligers	kunnen	zich	
legitimeren	met	een	SWO-pasje.

Contact
U kunt een afspraak maken met de vrijwilligers.  
Eventueel	is	ook	een	huisbezoek	mogelijk.
Bel	of	mail:	0345	573688	of	 
info@swo-geldermalsen.nl	
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