Mooi meegenomen!

HAN DIG:

Welke regelingen zijn er allemaal? Kom ik er voor in aanmerking?
Laat geen geld liggen! Kijk snel waar u recht op hebt.

U hebt waarschijnlijk recht op
één of meer regelingen. Kijk op
de achterkant van deze kaart!

U hebt waarschijnlijk recht op één of
meer regelingen. U moet misschien wel
een deel zelf betalen. Kijk op de
achterkant van deze kaart!

* bedragen netto en excl. vakantietoeslag, gebaseerd op norm vastgesteld op 1-7-2008

U hebt waarschijnlijk geen
recht op inkomensondersteuning.
Komt u toch moeilijk rond, bijvoorbeeld door schulden? Neem dan
contact op met de gemeente.

bewaar deze ka
in de meterkasart
t!

Sportfonds

JA

Schoolkostenregeling

Het Sportfonds betaalt het lidmaatschap van een sportclub en sportkleding voor kinderen van 6 tot 16 jaar. U kunt dit aanvragen via een professional in het
onderwijs, zorg of welzijn. Bijvoorbeeld: een leraar, jeugdhulpverlener, de huisarts of een buurtwerker.
U kunt een bijdrage krijgen als uw kind(eren) naar de basisschool of het voortgezet onderwijs gaan. Deze schoolkostenregeling geldt voor kinderen van
4 t/m 17 jaar. Het geld is bijvoorbeeld bedoeld voor gymnastiekkleding en de bijdrage aan een schooluitje. U krijgt maximaal € 114,- per kind op de basisschool. Voor kinderen in het voorgezet onderwijs is dat maximaal € 227,- per kind.

Wilt u deelnemen aan de
collectieve zorgverzekering

JA

Minimaregeling collectieve zorgverzekering

JA

Participatiefonds

Gezondheidszorg is duur. Speciaal voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten voor een
aantrekkelijke(r) prijs. Mensen met een inkomen tot 115% van het sociaal minimum kunnen van deze verzekering gebruik maken.
Naar de bioscoop, muziekles, de bibliotheek, het theater… Bij een minimuminkomen zijn deze uitjes al gauw duur. Daarom heeft de gemeente een

Wilt u leuke dingen doen?

participatiefonds. U krijgt maximaal € 200,- voor uw gezin, € 150,- voor alleenstaande, plus € 75,- per gezinslid. We kunnen achteraf controleren of u dit geld
goed hebt besteed. Vraag dus altijd bonnetjes en bewaar deze goed!

Hebt u al minstens 5 jaar een
laag inkomen?

De wasmachine gaat kapot of de stofzuiger doet het niet meer. De gemeente betaalt soms een deel van de nieuwe. Dat kan alleen als u minstens vijf jaar

JA

Witgoedregeling

achter elkaar een laag inkomen of een uitkering hebt. Preciezer gezegd: als uw inkomen al die tijd 115% van het sociaal minimum was, of minder. Dit staat
in de ‘Regeling duurzame gebruiksgoederen’, oftewel de ‘witgoedregeling’. Normaal gesproken betalen we alleen mee als het kapotte apparaat minimaal tien
jaar oud was. De afdeling Ondersteuning & Participatie van de gemeente kan u vertellen hoe hoog de bijdrage is en voor welke apparaten de regeling geldt.
U kunt een langdurigheidstoeslag krijgen als u vijf jaar of langer een kleine uitkering hebt en geen betaalde baan meer kunt vinden. Het geld is bijvoorbeeld
bedoeld om rekeningen van te betalen. De langdurigheidstoeslag krijgt u extra. Het geld wordt niet op uw uitkering ingehouden. Zolang u aan de voorwaarden

JA

Langdurigheidstoeslag

voldoet kunt u ieder jaar een langdurigheidstoeslag krijgen. De gemeente kan u vertellen wat de voorwaarden precies zijn. Belangrijk is dat u niet in staat
bent om betaald werk te doen, om welke reden dan ook. De hoogte van de toeslag hangt af van uw situatie. Het gaat om een bedrag tussen de € 341 en
€ 486 per jaar (in 2008).
Sommige uitgaven zijn echt noodzakelijk. Maar met een laag inkomen lukt het misschien niet om die dingen te betalen. De gemeente kan dan helpen met

Hebt u bijzondere uitgaven?

bijzondere bijstand: geld voor bijzondere uitgaven. We hebben geen vaste lijst met dingen die u hiermee kunt betalen. We kijken naar uw situatie en bepalen
dan wat er mogelijk is. Let op: er zijn veel regelingen om u te helpen. Als u iets moet kopen dat onder een andere regeling valt, krijgt u er geen of minder

JA

Bijzondere bijstand

bijzondere bijstand voor.
Verder is uw draagkracht belangrijk. Draagkracht wil zeggen dat de gemeente minder bijdraagt naarmate uw inkomen hoger is dan een bijstandsuitkering.
Dus hoe hoger uw inkomen, hoe minder bijstand van de gemeente. Verdient u anderhalf keer zo veel als een bijstanduitkering, dan krijgt u helemaal geen
bijzondere bijstand meer.

Wilt u aan het werk?

U wilt weer aan het werk maar kunt geen baan vinden? Omdat u lang niet gewerkt hebt, weinig ervaring hebt of misschien vanwege een handicap?

JA

Re-integratieregelingen

De gemeente kan u helpen. U hoeft geen uitkering te hebben om hulp te krijgen. Er zijn allerlei mogelijkheden om te re-integreren (weer werk te
vinden). Bijvoorbeeld: scholing, een stage om ervaring op te doen, een proefplaatsing (tijdelijk werken met behoud van uitkering), een extra geldbedrag

Ontwerp: AARGH! ontwerpers

als u werk vindt, vergoeding voor kinderopvang. Vraag bij de gemeente welke mogelijkheden er nog meer zijn en wat bij u past!

Hebt u (dreigende) betalingsachterstanden?

De gemeente kan ervoor zorgen dat een schuldhulpverlener van de Kredietbank Utrecht u helpt. Samen met de schuldhulpverlener probeert u een

JA

Schuldhulpverlening

aflossingsregeling af te spreken met uw schuldeisers. Als dat niet lukt, dan bestaat er een andere mogelijkheid: de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (Wsnp). De gemeente helpt u op weg.

Betaalt u onroerende-zaakbelasting,
rioolrecht, afvalstoffenheffing,
hondenbelasting, leges woonruimtevergunning of het onderhoud
van een graf?

JA

Kwijtschelding
van gemeentelijke
belastingen

Kunt u maar net rondkomen? Dan zijn de gemeentelijke belastingen misschien te veel voor u. Soms is een betalingsregeling een oplossing. U kunt
dan bijvoorbeeld in delen betalen, of u mag het bedrag later betalen. Als u lange tijd een laag inkomen hebt, kan de gemeente u sommige belastingen
kwijtschelden. De landelijke overheid heeft vastgesteld voor wie kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen bedoeld is. Dat hangt af van uw
inkomen of uitkering, uw persoonlijke omstandigheden, vermogen en bezittingen en de uitgaven die voor u noodzakelijk zijn.

Wilt u tips over omgaan met geld? Kijk op www.nibud.nl. Voor informatie over zorg, sociale zekerheid, wet- en regelgeving, en bijbehorende adressen in nederland: www.kennisring.nl.

JA

Wilt u berekenen op welke landelijke regelingen u recht hebt? Ga dan naar www.berekenuwrecht.nl.

Hebt u kinderen?

INFORMATIE EN AANVRAGEN: GEMEENTE VIANEN – AFDELING ONDERSTEUNING & PARTICIPATIE – 9.00 – 11.00 UUR OP WERKDAGEN – TELEFOON: 0347-369911

Zo ja, dan hebt u mogelijk recht op:

