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Deze folder is voor u
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het
voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen
gaat op aan huur en huishoudgeld.
Er is een aantal regelingen die het rondkomen wat makkelijker kunnen maken.
Deze regelingen zijn verzameld in deze folder. Sommige regelingen zijn
landelijk, andere regelingen zijn alleen voor inwoners van Drechterland.
Hiernaast leest u hoe hoog de inkomens- en vermogensgrenzen zijn.
Wilt u meer informatie? Op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur is er een
inloopspreekuur in het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de balie, u hoeft
hiervoor geen afspraak te maken.
Kunt u niet naar het spreekuur komen, belt u dan voor meer informatie naar de
gemeente, (0228) 352 352.

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs.
De consulent vraagt ernaar.

Vooraf aanvragen
U moet uw aanvraag indienen voordat u de kosten heeft gemaakt. Maakt u
voor die tijd kosten, dan is dat voor uw eigen rekening. Neemt u bijvoorbeeld
voordat u in de stoel van de tandarts gaat zitten, contact op met de gemeente
voor het indienen van een aanvraag. Uiteraard wordt er vertrouwelijk
omgegaan met uw gegevens.
Als u één van onderstaande gemeentelijke regelingen wilt aanvragen, moet u
het betreffende aanvraagformulier volledig invullen en inleveren. Voor een
aanvraagformulier kunt u bellen maar ook naar het spreekuur komen. De
gemeente neemt vervolgens uw aanvraag in behandeling. Er wordt bekeken of
u voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Uiteraard wordt er vertrouwelijk
omgegaan met uw gegevens.

3

Inkomen en vermogen
Inkomen
Voor de meeste regelingen geldt een inkomensgrens:
• 120% van de bijstandsnorm: voor bijzondere bijstand, het Kindpakket en
de collectieve zorgverzekering
• 110% van de bijstandsnorm voor de individuele inkomenstoeslag, de
individuele studietoeslag en de Plusregeling
• 100% van de bijstandsnorm: woonkostentoeslagen kwijtschelding.
• Voor schuldhulpverlening geldt geen inkomensgrens.
Hoeveel deze percentages in euro’s zijn, staat hieronder. Dit is het netto
bedrag per maand en geldt als u de woonlasten niet kunt delen met een ander.
Deze bedragen zijn zonder vakantiegeld.
Inkomensgrens

100%

110%

120%

€ 1.099,67
€ 1.570,95

€

1.199,64

€

1.713,77

€ 1.229,18
€ 1.666,17

€

1.340,93
1.817,64

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
- alleenstaande of éénoudergezin

€

999,70

- gehuwden/samenwonend

€

1.428,14

Pensioengerechtigde leeftijd en ouder:
- alleenstaande en éénoudergezin

€

1.117,44

- gehuwden/samenwonend

€

1.514,70

€

Als u de woonlasten met meerdere personen kunt delen, geldt de
kostendelersnorm. Dit geldt voor personen die ouder zijn dan 21 jaar en niet
studeren. Hoe meer mensen in een woning, hoe lager de norm wordt. Bel voor
meer informatie naar de gemeente.

Vermogen
Als u teveel vermogen heeft, komt u voor de meeste regelingen niet in
aanmerking. Hoe hoog deze grens is, staat hieronder. Voor de
‘Tegemoetkoming meerkosten’ geldt geen vermogensgrens.
Voor kwijtschelding geldt een lagere vermogensgrens.
Vermogensgrens
- alleenstaande

€ 6.225,00

- éénoudergezin of gehuwden/samenwonenden

€ 12.450,00
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Woonkosten
Huurtoeslag
Betaalt u in verhouding tot uw inkomen veel huur? Dan krijgt u misschien
huurtoeslag. Een aanvraagformulier en meer informatie vindt u op de website
van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl of via telefoonnummer 0800 - 0543.

Eigen woning
Als u niet voor huurtoeslag in aanmerking komt
omdat u een eigen woning heeft, dan heeft u
mogelijk recht op woonkostentoeslag. Dit is een
vorm van bijzondere bijstand (zie voor de
voorwaarden het hoofdstuk “Overige regelingen”).
Meer informatie en het aanvraagformulier
bijzondere bijstand kunt u vragen bij de
gemeente.

Kwijtschelding
Als u een laag inkomen heeft, kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke
belastingen aanvragen. U betaalt dan niets of maar een gedeelte van het
bedrag. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van de hoogte
van uw inkomen, het hebben van vermogen en of u medebewoners heeft.
Om kwijtschelding aan te vragen vult u het betreffende aanvraagformulier in.
Dit formulier vindt u op www.drechterland.nl of kunt u afhalen bij het
gemeentehuis in Hoogkarspel.

5

Gezondheid
Zorgtoeslag
Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering.
Een aanvraagformulier en meer informatie vindt u op de website van de
Belastingdienst: www.toeslagen.nl of via telefoonnummer 0800 – 0543.

Collectieve zorgverzekering
Univé biedt aan inwoners met een laag inkomen twee collectieve
zorgverzekering aan. Het pakket ‘Compact’ en het pakket ‘Compleet’. Met een
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm ontvangt u € 10,- premiekorting per
maand op het pakket Compleet. Deze korting is een vorm van bijzondere
bijstand. De gemeente betaalt het bedrag direct aan Univé waardoor uw
premie lager wordt. Daarnaast geeft de verzekeraar u een korting op de
premie.
Meer informatie vindt u op www.gezondverzekerd.nl. U kunt zich daar ook
aanmelden.

Medische kosten
Voor medische kosten bent u verzekerd bij uw zorgverzekeraar. Dekt de
zorgverzekering de kosten niet, dan is het mogelijk bijzondere bijstand aan te
vragen. De gemeente gaat er wel van uit dat u een zorgverzekering heeft die
voldoende dekking biedt. Bent u te laag verzekerd, dan krijgt u minder of geen
bijzondere bijstand. Met de collectieve verzekering van de gemeente
Drechterland bent u in ieder geval voldoende verzekerd.
Niet alle kosten worden via de bijzondere bijstand vergoed. Zo valt het eigen
risico voor de zorgverzekering niet onder de
bijzondere bijstand. In de beleidsregels bijzondere
bijstand 2015 staat wat wel en niet wordt vergoed.
De beleidsregels vindt u op www.overheid.nl.
Mogelijk heeft u wel recht op een Financiële
tegemoetkoming meerkosten personen met een
beperking of chronische problemen (zie hieronder).
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Financiële tegemoetkoming meerkosten personen met een
beperking of chronische problemen
Gehandicapten en chronisch zieken hebben zorgkosten die zij nergens
vergoed krijgen. Via de Wmo kunt u voor deze kosten een tegemoetkoming
ontvangen indien u geen tegemoetkoming arbeidsongeschikten heeft
ontvangen van het UWV. De tegemoetkoming bedraagt € 250,- en kan één
keer per kalenderjaar worden toegekend. Gehuwden of samenwonenden
komen beiden in aanmerking voor deze regeling.
Voor de tegemoetkoming geldt een inkomensgrens van 120% van de
bijstandsnorm en géén vermogensgrens. Verder moet u in het kalenderjaar
van de aanvraag aan één van de volgende voorwaarde voldoen:
• u betaalt een bijdrage voor een maatwerkvoorziening of een
persoonsgebonden budget in het kader van de Wmo of de Wet
langdurige zorg (Wlz); óf
• u heeft in 2019 én in 2018 het volledig eigen risico van de
zorgverzekering betaald.
Het kan zijn dat u hoge zorgkosten heeft maar niet aan de bovengenoemde
voorwaarden voldoet. Dan komt u misschien in aanmerking voor maatwerk.
Voor een aanvraagformulier of meer informatie kunt u terecht bij de
gemeente.

Eigen bijdrage Wmo of Wlz
Als u een (maatwerk)voorziening heeft via de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz), dan betaalt u in de
meeste gevallen een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal administratie
kantoor). Deze bijdrage wordt via de collectieve zorgverzekering van de
gemeente vergoed. Heeft u een andere zorgverzekering die deze kosten niet
vergoedt, dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen (zie hierboven bij
het kopje “Medische kosten”.
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Opgroeiende kinderen
Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten die u maakt voor uw
kinderen. Een aanvraagformulier en meer informatie vindt u op de website van
de Belastingdienst: www.toeslagen.nl of via telefoonnummer 0800 - 0543.

Schoolkosten
Voor verplichte kosten op het voortgezet onderwijs
kan bijzondere bijstand worden aangevraagd.
Voorwaarde is dat uw kind nog geen 18 jaar is en in
Nederland voortgezet- of beroepsonderwijs volgt.
Het gaat bijvoorbeeld om het boekengeld of om
zaken als werkkleding en speciale schoenen.
Gekeken wordt naar de goedkoopste oplossing, dat
kan ook tweedehands zijn.

Computer
Per gezin kan via de bijzondere bijstand een computer worden verstrekt voor
kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. De inkomensgrens wordt hierbij
gesteld op 120% van de bijstandsnorm. Als uw inkomen boven deze 120% ligt,
komt u niet in aanmerking voor een computer.
De vergoeding is maximaal € 400,- en is voor de aanschaf van een computer
of laptop. De kosten van software of printers worden niet vergoed.

Reiskosten school
Studerende kinderen onder de 18 jaar hebben meestal recht op een
studentenreis-product (studiefinanciering). Kijk voor meer informatie op
www.duo.nl.
Heeft uw kind geen recht op een studentenreisproduct, dan kunt u voor deze
reiskosten bijzondere bijstand aanvragen. Er wordt rekening gehouden met de
dichtstbijzijnde school met een soortgelijke opleiding. De maximale vergoeding
is voldoende om naar Amsterdam te kunnen reizen.
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Studiefinanciering
Als uw kind na het voortgezet onderwijs een opleiding volgt, dan is er mogelijk
recht op studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Kindpakket
Is uw kind lid van een sportvereniging? Of heeft hij of zij muziekles? Het
Kindpakket stelt ouders in staat hun kind deel te laten nemen aan sociale,
educatieve en culturele activiteiten. Dat geldt niet alleen voor de contributie,
maar bijvoorbeeld ook voor de sportkleding. Het Kindpakket is er voor
inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar. De jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt:
- € 100,- voor kinderen op de basisschool
- € 150,- voor kinderen op het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs
- € 200,- extra als uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat.
U dient (achteraf) nota’s te overleggen.

Zwemdiploma A
De mogelijkheid bestaat om bijzondere bijstand te krijgen voor de kosten van
zwemlessen voor diploma A. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 200,-.
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Overige regelingen
Individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage die eenmaal per 12 maanden
wordt toegekend. Om in aanmerking te komen voor deze toeslag, moet u aan
de volgende voorwaarden voldoen. Woont u samen of bent u gehuwd, dan
moet u beiden aan deze voorwaarden voldoen.
• u bent ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
• u heeft gedurende 36 maanden een inkomen gehad dat niet hoger is dan
110% van de bijstandsnorm
• u heeft geen vermogen dat hoger is dan de vermogensgrenzen zoals die
gelden in de bijstandswet
• u moet aantonen dat u zich voldoende heeft ingespannen om uw
inkomen te verbeteren én geen zicht heeft op inkomensverbetering.
De individuele inkomenstoeslag bedraagt:
- € 602,- als u getrouwd bent of samenwoont;
- € 538,- voor alleenstaande ouders;
- € 423,- voor alleenstaanden.

Plusregeling
De individuele inkomenstoeslag is voor inwoners
tot de pensioengerechtigde leeftijd. Voor mensen
die ouder zijn, is er de Plusregeling. U moet aan
de volgende voorwaarden voldoen:
- inkomen gehad dat niet hoger is dan 110%
van de bijstandsnorm
- u heeft geen vermogen dat hoger is dan de
vermogensgrenzen zoals die gelden in de
bijstandswet
- u heeft minimaal 12 maanden dit inkomen
en vermogen.
De hoogte van de Plusregeling is gelijk aan die van de individuele
inkomenstoeslag. Deze bijdrage kan worden gebruikt voor sociaal, culturele en
educatieve activiteiten maar ook voor een krant of een wasmachine (duurzame
gebruiksgoederen). U dient (achteraf) nota’s te overleggen.
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Bijzondere bijstand
Iedereen maakt kosten voor kleding, eten, huur en huisraad. Dat zijn normale
kosten die iedereen betaalt uit het maandelijkse inkomen. Eventueel kunt u
daarvoor sparen of een lening afsluiten. Alleen de kosten die niet iedereen
heeft komen voor bijzondere bijstand in aanmerking.

Individuele studietoeslag
De studietoeslag is een geldbedrag voor jonggehandicapten die studeren of
scholing volgen en gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.
De voorwaarden hiervoor zijn:
 U bent 18 jaar of ouder
 U studeert of volgt een opleiding en kunt aanspraak maken op
studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming in onderwijsbijdrage
en schoolkosten (WTOS)
 U bent blijvend gedeeltelijk arbeidsongeschikt: u hebt wel mogelijkheden
om te werken maar u bent niet in staat het minimumloon te verdienen.
De studietoeslag bedraagt € 646,- per half jaar. Er geldt een inkomensgrens
tot 110% van de bijstandsnorm.

Schuldhulpverlening
Door een daling van het inkomen of te hoge lasten stapelen achterstanden
zich op. Belangrijk is dat u niet te lang wacht met het vragen om hulp bij het
regelen van uw financiën. Hoe eerder met schuldhulpverlening wordt
begonnen, hoe beter.
Voor hulp belt u naar de gemeente: (0228) 352 352.
Een mail sturen kan ook: schuldhulpverlening@sed-wf.nl.
Wilt u met een consulent in gesprek, dan kunt u terecht op het
inloopspreekuur. Dit wordt gehouden op drie locaties zodat u zelf kiest waar en
wanneer u heengaat:
- woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis van
Drechterland, Raadhuisplein 1, Hoogkarspel
- donderdag van 13.00 tot 15.00 uur in het gemeentehuis van Stede
Broec, De Middend 2, Bovenkarspel
- donderdag van 17.00 tot 19.00 uur in het Stadskantoor van Enkhuizen,
Hoogstraat 11, Enkhuizen
U meldt zich bij de balie. Een afspraak maken is niet nodig.
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Wanneer kunt u bij ons terecht
Telefonisch
Tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u op werkdagen terecht op het
algemene telefoonnummer (0228) 352 352.

Gemeentehuis
Wilt u liever een consulent persoonlijk spreken, dan kunt u terecht op
het inloopspreekuur iedere donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. U hoeft
geen afspraak te maken. Het inloopspreekuur is in het gemeentehuis:
Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel.

Per brief
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd een brief sturen met daarin uw vragen
of verzoek. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Gemeente Drechterland
T.a.v. Samenleving
Postbus 9
1616 ZG Hoogkarspel

Digitaal
Op de website van de gemeente Drechterland vindt u veel informatie:
www.drechterland.nl onder “Werk, bijzondere bijstand en
minimaregelingen”. U kunt ook een e-mail sturen naar:
gemeente@drechterland.nl.
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