Kunt u geen maaltijd (meer) voor u zelf bereiden?
U bestelt een maaltijd bij een maaltijdleverancier.
U heeft hierdoor extra kosten. Voor deze kosten kunt
bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen.
Leren zwemmen?
We vergoeden de zwemlessen voor het A en B zwemdiploma. Voor kinderen geldt een minimumleeftijd
van 5 jaar. De gemeente vergoedt ook zwemlessen
voor volwassenen.

Heeft u een laag inkomen?
Misschien kan de gemeente u helpen.

Wat is een laag inkomen?

Heeft u andere bijzondere kosten?
Uiteraard zijn er ook andere bijzondere kosten waar
u misschien bijzondere bijstand voor kunt krijgen. Kijk
op www.gilzerijen.nl/inkomensondersteuning of neem
contact op met de gemeente. Hoe u dat doet leest u op
pagina 3,

Onder een laag inkomen verstaan wij in deze folder
een inkomen tot 110% van de voor u geldende
bijstandsnorm. Ook gelden er grenzen aan uw
vermogen. Aan het eind van deze folder leest u
de maximumbedragen.

Welke regelingen heeft onze gemeente
voor mensen met een laag inkomen?

2. Individuele inkomenstoeslag
De Individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen
die drie jaar of langer een laag inkomen hebben. Als u
langdurig een laag inkomen heeft, dan wordt het steeds
lastiger voor grotere uitgaven geld opzij te leggen.

1. Bijzondere bijstand
Maakt u door bijzondere omstandigheden kosten die u
niet zelf kunt betalen? En heeft u een laag inkomen en
weinig vermogen? Dan kunt u soms bijzondere bijstand
krijgen. We noemen enkele voorbeelden:

De voorwaarden waaraan u moet voldoen om
Individuele inkomenstoeslag te kunnen krijgen, zijn:
- U bent tussen de 21 jaar en nog niet met pensioen
- U heeft minstens drie jaar een laag inkomen
- U heeft niet genoeg vermogen
- U verwacht op korte termijn
geen hoger inkomen

Heeft u zorgkosten die de zorgverzekering
niet voor u vergoedt?
U kunt bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen
voor zorgkosten. Hiervoor geldt een maximum
van € 300,- per persoon per jaar. Zorgkosten zijn
bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor een bril of
hoortoestel, tandartskosten, de eigen bijdrage
van het CAK of een rollator.

U kunt de toeslag eens per
12 maanden aanvragen.
Kijk op www.gilzerijen.nl/
inkomensondersteuning
of neem contact op met de
gemeente. Hoe u dat doet
leest u op pagina 3.

Wilt u gaan sporten, muziek maken
of een andere activiteit gaan doen?
Volwassenen kunnen bijzondere bijstand aanvragen tot
een maximum van € 150,- per jaar om mee te kunnen
doen aan sport-, cultuur- en ontspanningsactiviteiten.
Voor kinderen gelden andere regels en heeft Gilze
en Rijen naast de mogelijkheden van de bijzondere
bijstand, een Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting
Leergeld. Voor deze fondsen geldt overigens een
inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm.
De kindregelingen vindt u terug in de “Folder
meedoenregelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar”
en op de website onder www.gilzerijen.nl/
meedoenregeling.
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3. Individuele studietoeslag
Is het moeilijk voor u om te werken naast uw studie?
Kunt u wel werken, maar bent u vanwege uw
arbeidsbeperking niet in staat om het minimumloon
te verdienen? Dan hebt u mogelijk recht op de
Individuele studietoeslag. Dit geeft u een steuntje
in de rug om uw opleiding te kunnen betalen.
De individuele studietoeslag bedraagt € 300,00
per maand.
Voorwaarden:
- U bent 18 jaar of ouder
- U volgt een opleiding of studie en heeft recht op
studiefinanciering of een tegemoetkoming
scholieren
- U bent niet in staat om met voltijdse arbeid het
wettelijk minimumloon te verdienen, maar u heeft
wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. Dit wordt
vastgesteld door het UWV
- U heeft een beperkt vermogen

5. Kwijtschelding
Soms hoeft u gemeentelijke belastingen
(afvalstoffenheffing en rioolrechten) niet te betalen.
Dit is het geval als:
- Uw inkomen gelijk is aan de bijstandsnorm;
- U weinig eigen vermogen heeft (hierbij kijkt de
gemeente ook naar het bezit van een auto
en/of huis).
- Als geen kwijtschelding kunt krijgen maar u heeft 		
problemen met het betalen van de gemeentelijke 		
belastingen, dan kunnen we vaak afspraken met u
maken. U kunt bijvoorbeeld het bedrag in termijnen
betalen.

Kijk op www.gilzerijen.nl/inkomensondersteuning of
neem contact op met de gemeente. Hoe u dat doet
leest u op pagina 3.
4. Collectieve zorgverzekering voor minima
De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering
voor mensen met een laag inkomen bij
zorgverzekeraars CZ en VGZ. Met name voor mensen
die veel medische zorg nodig hebben, is dit interessant.
Voorwaarden voor deelname aan de verzekering zijn:
- U woont in de gemeente Gilze en Rijen
- U heeft een laag inkomen
- U heeft geen betalingsachterstand bij uw
huidige verzekeraar
- Als u deze verzekering afsluit, is een aanvullende 		
verzekering verplicht

Kijk op www.gilzerijen.nl/kwijtschelding
of bel met de gemeente 14 0161
(afdeling belastingen).

De gemeente betaalt mee aan de premie van de
aanvullende verzekering.
Aanmelden voor de Collectieve zorgverzekering voor
minima kan vanaf half november tot en met 31
december.
Heeft u vragen over de inhoud van de pakketten
of over de kosten? Neem dan contact op
met zorgverzekeraars CZ of VGZ of kijk op
www.gezondverzekerd.nl. Voor overige vragen,
kijkt u op www.gilzerijen.nl/inkomensondersteuning of
neem contact op met de gemeente. Hoe u dat
doet leest u op pagina 3.
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Hoe neemt u contact op met
de Gemeente Gilze en Rijen?

Of heeft u al te maken met aanmaningen van
schuldeisers? Vraag dan om hulp, voordat de situatie
uit de hand loopt.

Telefonisch: 14 0161. U vraagt naar de afdeling
inkomen. Per e-mail: sociaaldomein@abg.nl

Contact
U kunt PLANgroep op de volgende manieren bereiken:
Telefoon: telefonisch bereikbaar via 088-5004899
E-mail: bereikbaar via GR@PLANgroep.nl
Website: www.plangroep.nl

Hulp bij schulden en financiële vragen
Heeft u vragen op het gebied van financiën of heeft
u schulden? Kom dan langs bij het Budgetcafé, neem
contact op met het Dorpsteam of PLANgroep

Dorpsteam
Heeft u problemen met de overheid of andere
instanties en komt u er zelf niet uit? Heeft u moeite
met brieven en formulieren? Lukt het u niet om een
uitkering, toeslag of kwijtschelding aan te vragen?
Neem contact op met het Dorpsteam.

Budgetcafé
Hulp door professionals (PLANgroep, Dorpsteam,
inkomensconsulent van de gemeente) en vrijwilligers
(van Thuisadministratie en/of Formulierenbrigade)
bij het ordenen van de administratie, invullen van
formulieren en tips om beter rond te kunnen komen
van uw inkomen.

Bel of e-mail voor een afspraak
- contact@dorpsteamgilzerijen.nl
- Bel maandag t/m vrijdag van 09.00 – 10.30 uur:
088 605 0 605

Wanneer en waar is het?
U kunt elke vrijdag (met uitzondering van de
schoolvakanties) van 09.00 tot 12.00 uur terecht in het
Budgetcafé in het Palet, Rembrandtlaan 54 in Rijen.
Voor vragen of om een afspraak te maken, kunt u
gedurende de coronacrisis het beste een mail sturen
naar bertseverens@abg.nl of bellen met 06-57601816.

Geldfit.nl
Om meer inzicht te krijgen in uw financiële situatie,
kunt u ook anoniem een test doen op Geldfit.nl. U
ontvangt tips en krijgt een overzicht waar u in onze
gemeente terecht kunt voor hulp.

PLANgroep
Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om
in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen?
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Wat is een laag inkomen en een beperkt vermogen?
U komt in principe in aanmerking voor de in deze folder genoemde regelingen, als het netto gezamenlijk inkomen
van u en uw eventuele partner en het opgebouwde vermogen lager is dan de bedragen die in deze tabellen staan.
Normbedragen per 1 januari 2022
Inkomen
Percentage van het sociaal minimum
Netto-bedrag alleenstaande
Netto-bedrag echtpaar
Netto-bedrag pensioengerechtigde alleenstaande
Netto-bedrag pensioengerechtigde gehuwden
Deze norm geldt voor

100%
€ 1.037,00
€ 1.482,00
€ 1.152,00
€ 1.560,00
Bijstand
Kwijtschelding

110%
€ 1.141,00
€ 1.629,00
€ 1.267,00
€ 1.716,00		
Bijzondere bijstand
Individuele inkomenstoeslag
Collectieve zorgverzekering

Let op: er kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

Vermogen
Alleenstaande
Echtpaar of alleenstaande ouder
Deze norm geldt voor

Maximaal € 6.505,00
Maximaal € 13.010,00		
Bijstand, Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag

Voor het vermogen bij kwijtschelding gelden strengere regels!
Let op: er kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

Een gesprek over inkomen met de gemeente brengt soms spanning met zich mee. U kunt daarom een
onpartijdige deskundige vragen met u mee te gaan. Deze deskundige, een Meedenker genaamd, is gratis,
onafhankelijk en makkelijk en snel mee te vragen.
De hulp van een Meedenker kunt u krijgen in de gemeente Gilze en Rijen aanvragen bij VIPvoorElkaar
via 06 573 451 82 of meedenkers@vipvoorelkaar.nl.

4.

© ABG-organisatie, januari 2022

