Financiële regelingen en toeslagen in 2017
Extra’s voor inwoners met een krappe beurs
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Voor inwoners met een laag
inkomen heeft gemeente
Aalten regelingen getroffen.
Afhankelijk van de samenstelling van uw gezin, uw
leeftijd, hoe lang u al een
laag inkomen heeft en uw
kosten, kunt u een vergoeding
of toeslag aanvragen bij de
gemeente.

:HONH¿QDQFLsOH
regelingen zijn er?
Er zijn veel verschillende regelingen.
De voorwaarden om ervoor in
aanmerking te komen, verschillen per
regeling. In deze folder hebben wij de
regelingen en bijbehorende voorwaarden
voor 2017 voor u op een rij gezet.
Heeft u na het lezen van de informatie
toch nog vragen? Neem dan vooral
contact met ons op. Wij helpen u graag
verder.

Regelingen van gemeente Aalten
Individuele inkomenstoeslag
Regeling pensioengerechtigden
Individuele bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand zorgkosten
Vergoeding eigen risico zorgkosten
Collectieve zorgverzekering
Meedoenregeling
Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen
Vergoeding kosten peuterspeelzaal
Vergoeding kosten zwemlessen
Tegemoetkoming schoolkosten
Tegemoetkoming studiekosten MBO
Hulp bij geldzorgen
Schuldhulpverlening
Schuldhulp voor ondernemers
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Hulp van andere organisaties
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Toeslagen van de rijksoverheid
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)LQDQFLsOHUHJHOLQJHQLQ

Voor de meeste regelingen en toeslagen
die in deze folder zijn beschreven,
komt u alleen in aanmerking als u een
laag inkomen en geen of weinig eigen
vermogen heeft.
Vermogensgrenzen
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden en
samenwonenden

€ 5.940
€ 11.880
€ 11.880

Normbedragen sociaal minimum
(100%, ook wel: bijstandsniveau)
21 jaar tot pensioengerechtigd
Alleenstaanden en
alleenstaande ouders
€ 933,65
Gehuwden en
samenwonenden
€ 1.333,78
Pensioengerechtigd
Alleenstaanden en
alleenstaande ouders
Gehuwden en
samenwonenden

€ 1.048,93
€ 1.432,66

De bedragen zijn netto per maand
en exclusief vakantiegeld. Bij medebewoning of verblijf in een instelling
gelden andere normbedragen.
Ook voor jongeren tot 21 jaar, met
of zonder kinderen, gelden andere
normbedragen.
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Draagkrachtberekening voor
inkomens boven sociaal minimum
Ook als uw inkomen hoger is dan
de voor een regeling gestelde
inkomensgrens, kunt u in aanmerking
NRPHQYRRUHHQ¿QDQFLsOH
tegemoetkoming in uw kosten.
Hiervoor maken we een zogenoemde
draagkrachtberekening. Uit die
berekening blijkt of u in aanmerking
komt voor gedeeltelijke vergoeding van
uw kosten.
Voorbeelden van de berekening van
zo’n draagkrachtberekening vindt u op
bladzijde 7.

Alle bedragen die in deze folder
worden genoemd, gelden voor het
jaar 2017 (tenzij anders vermeld).
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Individuele aanvulling op het inkomen

Als u drie jaar of langer moet rondkomen van
een laag inkomen (tot 110% van het sociaal
minimum), kunt u één keer per jaar een
individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Om voor de individuele inkomenstoeslag
in aanmerking te komen moet u aantonen dat u werkelijk hebt geprobeerd
om uw inkomen te verbeteren. Bijvoorbeeld door te solliciteren, uw vakkennis
bij te houden, een re-integratietraject te
volgen of vrijwilligerswerk te doen.
De individuele inkomenstoeslag is voor
mensen die ouder zijn dan 21 jaar, maar
de pensioengerechtigde leeftijd nog niet
hebben bereikt.
Vrij te besteden
De gemeente bepaalt de hoogte van de
individuele inkomenstoeslag. U kunt de
toeslag vrij besteden.
Toeslagen per jaar
Alleenstaanden
Alleenstaande ouders
Echtparen en samenwonenden

€ 394
€ 492
€ 562

Regeling pensioengerechtigden
Ook als u als gepensioneerde drie jaar
of langer moet rondkomen van een
laag inkomen (tot 110% van het sociaal
minimum), kunt u één keer per jaar een
bedrag ontvangen van de gemeente.
Vrij te besteden
De gemeente bepaalt de hoogte van
de individuele inkomenstoeslag voor
pensioengerechtigden. U kunt de toeslag
vrij besteden.
Toeslagen per jaar
Alleenstaanden
€ 200
Echtparen en samenwonenden € 400

Individuele bijzondere bijstand
U kunt bijzondere bijstand ontvangen als
u onverwacht extra kosten moet maken
die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere
bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk)
vergoeden.
Die kosten moeten wel aan een aantal
voorwaarden voldoen. Het is daarom
verstandig de bijzondere bijstand aan te
vragen vóórdat u de kosten maakt.
De gemeente beoordeelt of de kosten
echt noodzakelijk zijn.
Zorgkosten
Voor bijzondere kosten die u maakt
omdat u ziek bent of een beperking
heeft, kunt u een beroep doen op de
bijzondere bijstand zorgkosten. Kijk voor
de voorwaarden op bladzijde 6.

Welke kosten worden volledig
of deels vergoed vanuit de
individuele bijzondere bijstand?
Voorbeelden van bijzondere kosten
die voor vergoeding in aanmerking
komen:
•
•

kosten voor bewindvoering
kosten voor rechtsbijstand

Is uw inkomen niet hoger dan het
sociaal minimum? En heeft u geen
of weinig vermogen en geen eigen
woning? Dan komt u in aanmerking
voor volledige vergoeding van de
kosten. Bij een hoger inkomen worden
de kosten mogelijk gedeeltelijk - naar
draagkracht - vergoed.
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Bijzondere bijstand zorgkosten

Heeft u extra zorgkosten? Dan vergoeden wij die
volledig bij een inkomen tot 120% van het sociaal
minimum. Bovendien houden we bij het vaststellen
van uw vermogen geen rekening met de waarde van
een eigen woning. Bij een hoger inkomen worden de
extra zorgkosten mogelijk gedeeltelijk vergoed.

Vergoeding eigen risico zorgkosten
In 2017 bedraagt het verplichte eigen
risico € 385 per persoon per jaar. De
eerste € 100 betaalt u volledig zelf.
Van de resterende € 285 kunt u tot
50% vergoed krijgen. De maximale
vergoeding van het eigen risico zorgkosten is dus € 142,50 per persoon per
jaar.
Collectieve zorgverzekering
Een basiszorgverzekering is in
Nederland verplicht. Heeft u een
inkomen tot 110% van het sociaal
minimum? Dan kunt u via de gemeente
een collectieve zorgverzekering afsluiten.
Het gaat om een basiszorgverzekering
en een aanvullende zorgverzekering.
Er zijn diverse mogelijkheden. Neem
contact met ons op voor informatie over
pakketkeuze en premies.

Wat zijn zorgkosten?
Zorgkosten zijn alle kosten die u niet zou
hebben als u niet (langdurig) ziek zou zijn
of zou moeten leven met een beperking.
Denk aan: dieetkosten, reiskosten, extra
stookkosten in verband met reuma,
de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld
aangepast schoeisel en de eigen
bijdrage die u betaalt aan het Centraal
Administratie Kantoor (CAK).
U krijgt geen vergoeding als de kosten al
vergoed worden, bijvoorbeeld vanuit uw
zorgverzekering.
De gemeente kan u vragen de kosten
aan te tonen. Bewaar rekeningen en
bonnetjes!

)LQDQFLsOHUHJHOLQJHQLQ

Kom ik in aanmerking voor
bijzondere bijstand zorgkosten?
Dat ligt helemaal aan uw persoonlijke
situatie. Afhankelijk van uw inkomen en
de hoogte van uw zorgkosten kunt u
in aanmerking komen voor een gehele
of gedeeltelijke vergoeding van uw
zorgkosten. Om u een idee te geven,
hieronder enkele voorbeelden. Twijfelt u
over uw situatie? Neem contact met ons
op voor een draagkrachtberekening.
Voorbeeld 1, mevrouw Pietersen
Mevrouw Pietersen is 78 jaar en woont
alleen. Ze betaalt een eigen bijdrage
zorg thuis aan het CAK en heeft extra
reiskosten omdat ze regelmatig voor
onderzoek naar het ziekenhuis moet.
Haar zorgkosten zijn € 35 per maand.
Stel het netto inkomen van mevrouw
Pietersen is € 1.200 per maand.
Dan worden haar zorgkosten volledig
vergoed. Ze ontvangt € 35 bijzondere
bijstand per maand.
Bij een netto inkomen van € 1.300
per maand maken we een draagkrachtberekening. Hieruit blijkt dat
mevrouw Pietersen een deel van haar
zorgkosten vergoed krijgt. Ze ontvangt
ca. € 25 per maand.
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Bij een netto inkomen van € 1.400 en
de genoemde zorgkosten van € 35 per
maand, komt mevrouw Pietersen niet
meer in aanmerking voor bijzondere
bijstand.
Voorbeeld 2, echtpaar Roelofs
(met of zonder kinderen)
De heer Roelofs is 57 jaar. Mevrouw
Roelofs is 55 jaar. Zij bezoekt om
medische redenen regelmatig een
pedicure en draagt orthopedische
schoenen, waarvoor zij een eigen
bijdrage betaalt. De totale zorgkosten
zijn € 275 per jaar.
Stel het netto inkomen van het echtpaar
Roelofs is € 1.500 per maand. Hun zorgkosten worden dan volledig vergoed.
Het echtpaar ontvangt € 275 bijzondere
bijstand per jaar.
Bij een netto inkomen van € 1.650 per
maand, maken we een draagkrachtberekening. Hieruit blijkt dat het echtpaar een deel van de zorgkosten vergoed krijgt, te weten ca. € 125 per jaar.
Bij een netto inkomen van € 1.700
per maand en € 275 zorgkosten per
jaar, komt het echtpaar niet meer in
aanmerking voor bijzondere bijstand.

)LQDQFLsOHUHJHOLQJHQLQ
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Iedereen doet mee!

De gemeente wil sportieve, sociale, culturele
en educatieve activiteiten onder inwoners met
een inkomen tot 110% van het sociaal minimum
stimuleren. Daarvoor is er de meedoenregeling.

Meedoenregeling
Iedereen moet mee kunnen doen in onze
samenleving. Is uw inkomen niet hoger
dan 110% van het sociaal minimum?
Dan kunt u jaarlijks een tegemoetkoming
aanvragen voor activiteiten op sportief,
sociaal, cultureel of educatief gebied.
U kunt dan denken aan:
• contributies van sport-, jeugd- of
jongerenverenigingen;
• individuele sportactiviteiten;
• contributies voor kindervakantieweken, buurtverenigingen, ouderenRISDWLsQWHQYHUHQLJLQJHQHQ
amateuristische kunstbeoefening;
• cursusgeld of eigen bijdragen voor
hobby, educatie of (muziek)onderwijs;
• abonnement zwembad, bibliotheek,
musea, schouwburg, bioscoop, krant
of tijdschriften;
• telefoonkosten;
• aanschaf of vervanging van
identiteitsbewijzen;
• abonnement internet en aanschaf of
vervanging computer.

Maximale vergoeding per kalenderjaar
Inwonende kinderen
tot 18 jaar
€ 200 per kind
Volwassenen
€ 150 per persoon
Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen
Heeft u een laag inkomen en kunt u de
gemeentelijke belastingen niet betalen?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor
kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen.
Kwijtschelding kan worden verleend
voor:
• onroerende zaakbelasting;
• DIYDOVWRIIHQKHI¿QJ YDVWUHFKWHQHHQ
maximum aantal ledigingen);
• ULRROKHI¿QJ PD[LPXPEHGUDJSHU
persoon per huishouden);
• hondenbelasting voor één hond.
Bij kwijtschelding kijken we naar uw
netto besteedbaar inkomen en naar uw
vermogen.
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([WUD¿QDQFLsOHRQGHUVWHXQLQJ
voor gezinnen met kinderen

Kinderen mogen niet de dupe worden van een
ODDJJH]LQVLQNRPHQRI¿QDQFLsOHSUREOHPHQ

Ieder kind moet, net als vriendjes,
vriendinnetjes en klasgenoten, mee
kunnen doen aan activiteiten op school
of in de vrije tijd. Ze moeten kunnen
sporten, een hobby uitoefenen en de
kans krijgen zich te ontwikkelen.
U kunt daarom voor kinderen een aantal
extra vergoedingen aanvragen. En
natuurlijk kunt u ook gebruik maken van
DQGHUH¿QDQFLsOHWHJHPRHWNRPLQJHQ
Vergoeding kosten peuterspeelzaal
Op de peuterspeelzaal leren kinderen
omgaan met andere kinderen. Dat is
belangrijk voor hun ontwikkeling.
Is uw inkomen niet hoger dan het sociaal
minimum? En heeft u geen of weinig
vermogen en geen eigen woning?
Dan komt u in aanmerking voor een
vergoeding van de kosten voor een
plaats op de peuterspeelzaal voor al uw
kinderen in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar
voor 2 dagdelen per week.

Vergoeding kosten zwemlessen
Water is overal om ons heen en een
ongeluk zit vaak in een klein hoekje.
Het is dus belangrijk dat kinderen leren
zwemmen. De kosten voor zwemlessen
zijn echter hoog.
Is uw inkomen niet hoger dan het sociaal
minimum? En heeft u geen of weinig
vermogen en geen eigen woning?
Dan kunt u een vergoeding van de
kosten aanvragen voor het behalen van
het zwemdiploma A, voor kinderen in de
leeftijd van 5 tot 10 jaar.
Kindpakket:
tegemoetkoming schoolkosten
Voor kinderen tussen de 12 en 18
jaar is een zogenoemd kindpakket
samengesteld. Dit is een maximale
bijdrage van € 300 per kind per jaar voor
educatie/schoolgerelateerde activiteiten.

Is uw inkomen niet hoger dan 110% van
het sociaal minimum? En heeft u geen
of weinig vermogen? Dan kunt u een
vergoeding uit het kindpakket aanvragen.
U kunt de tegemoetkoming naast de
bijdrage vanuit de Meedoenregeling
aanvragen.

• Kosten voor schoolactiviteiten:
aanschaf gymkleding, schooltas
en leerlingenbijdrage voor buitenschoolse activiteiten (schoolreisje,
introductiekamp, museumbezoek).
• Aanschafkosten computer (voortgezet onderwijs).

In overleg met u stellen we vast welke
kosten op welk moment of in welk
schooljaar voor vergoeding in aanmerking komen. Het is dus verstandig
hier, voordat u een investering doet,
contact over op te nemen. Ook vragen
we u bewijsstukken (bonnetjes) te
overleggen.

Tegemoetkoming studiekosten MBO
De kosten voor leermiddelen op het
MBO verschillen per opleiding, maar
liggen meestal tussen de € 500 en
€ 1.000 per jaar. Dat is veel geld. Het
mag echter geen reden zijn een kind een
opleiding niet te laten volgen.

Voorbeelden van kosten die mogelijk in
aanmerking komen voor vergoeding:
• Kosten die gemaakt worden bij de
overgang van het basisonderwijs naar
het voortgezet onderwijs: aanschaf
¿HWVHQUHJHQNOHGLQJ

Ouders van kinderen jonger dan 18 jaar
op het MBO, die door de hoge kosten
¿QDQFLHHOLQGHSUREOHPHQGUHLJHQ
te komen, kunnen een verzoek voor
¿QDQFLsOHRQGHUVWHXQLQJLQGLHQHQ
Toekenning is afhankelijk van de situatie
en altijd maatwerk.
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Hulp bij geldzorgen

Wordt het lastig om alle rekeningen te betalen?
Of moet u rondkomen met minder inkomen
door ziekte, ontslag of echtscheiding?
Vraag gerust om hulp.

Kunt u niet meer rondkomen en stapelen
de onbetaalde rekeningen zich op? Een
eerste betalingsachterstand is vaak nog
eenvoudig op te lossen. Vraag daarom
tijdig om hulp als u geldzorgen heeft. Als
u lang wacht, wordt de kans groter dat
uw schulden oplopen.

Schuldhulp voor ondernemers
Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt
u schuldhulpverlening vragen bij uw
boekhouder, een advocaat, banken of
de Regionale Organisatie Zelfstandigen
(ROZ). U kunt ook bijstandsverlening
voor zelfstandigen aanvragen.

Advies en praktische tips
:LMDGYLVHUHQXRYHU¿QDQFLsOH
tegemoetkomingen waar u mogelijk
recht op hebt. Ook krijgt u tips over
het op orde brengen en houden van
uw administratie, budgetcursussen en
andere diensten van organisaties die u
verder kunnen helpen.

+XOSELMXZ¿QDQFLsOHDGPLQLVWUDWLH
'HJULSRSMH¿QDQFLsQYHUOLH]HQLV]R
gebeurd. Blijf niet tobben als u het
overzicht bent kwijtgeraakt.
Neem contact op met Humanitas
Thuisadministratie. Als inwoner van de
gemeente Aalten kunt u hier gebruik
maken.

Schuldhulpverlening
Lukt het u niet meer om uw schulden
af te betalen? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Een professionele
hulpverlener kijkt dan met u naar de
RRU]DDNYDQXZ¿QDQFLsOHSUREOHPHQ
De hulpverlener probeert afspraken te
maken met u en de schuldeisers over de
betaling van de schuld.

Aanmelden
U kunt u zelf aanmelden bij Humanitas.
Na uw aanmelding volgt een intakegesprek met een coördinator. In dat
gesprek bepaalt de coördinator of u bij
Humanitas Thuisadministratie aan het
juiste adres bent. Vervolgens zoekt
men naar een voor u ‘passende
vrijwilliger’.

Uw administratie op orde
Is er een geschikte vrijwilliger gevonden,
dan vindt volgens de wensen van u
beiden een koppeling plaats.
De vrijwilliger helpt u vervolgens uw
geldzaken en administratie op orde te
brengen en te houden. De hulp is van
tijdelijke aard.

Zonder afspraak uw
geldzorgen bespreken

Contactgegevens
Humanitas Thuisadministratie
Tel.:
06 - 30 33 32 98
E-mail: humanitas.ftaoa@gmail.com
Adres: De Post, Balinkesstraat 4
7101 DL Winterswijk

Inloopspreekuur
budgetbeheer
(Stadsbank Oost Nederland)
Gemeentekantoor
Hofstraat 8, Aalten
maandag van 8.30 tot 12.30 uur

Inloopspreekuur
intake en melden schulden
Gemeentekantoor
Hofstraat 8, Aalten
dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur

Hulp van andere organisaties
Voedselbank
De Stichting Voedselbank OostAchterhoek deelt wekelijks voedselpakketten uit aan huishoudens, die
niet in staat zijn om zelf dagelijks voor
voldoende eten te zorgen.
Om in aanmerking te komen voor een
voedselpakket van de Voedselbank
Oost- Achterhoek moet u aan de
normen van de Stichting Voedselbanken
Nederland voldoen: een huishouding
komt in aanmerking wanneer het
leefgeld per maand (netto besteedbaar
inkomen na aftrek van vaste lasten als
huur, gas/water/elektra, verzekeringen
en schuldenlasten) onder de volgende
bedragen (peiljaar 2015) komt:
Basisbedrag per huishouden
Per persoon

€ 120
€ 80

Hulp van de Voedselbank is altijd tijdelijk.
Een voedselpakket is dan een aanvulling
op uw eigen boodschappen.
Aanmelden
U kunt alleen worden aangemeld door
een hulpverlenende instantie, zoals het
Algemeen maatschappelijk werk, Leger
des Heils, Humanitas, Charitas of een
Diaconale instelling.
De Voedselbank Oost-Achterhoek is
gevestigd in Lichtenvoorde. Voor meer
informatie kijk op: www.oost-achterhoek.
voedselbankennederland.nl.
Humanitas
Voor ondersteuning bij het op orde
brengen en houden van uw administratie
kunt u terecht bij Humanitas
Thuisadministratie (zie bladzijde 13).

)LQDQFLsOHUHJHOLQJHQLQ
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Toeslagen van de rijksoverheid

0RJHOLMNNRPWXRRNLQDDQPHUNLQJYRRU¿QDQFLsOH
bijdragen van de rijksoverheid. Uitgebreide
informatie en de voorwaarden vindt u op
www.toeslagen.nl.
U kunt hier ook proefberekeningen maken.

Huurtoeslag
Huurtoeslag is een tegemoetkoming
zodat u, ook als u een laag inkomen
heeft, in staat bent een huurwoning te betalen. Of u recht heeft op huurtoeslag en
hoeveel, is afhankelijk van de huurprijs,
de samenstelling van uw huishouden en
uw toetsingsinkomen.
Huurtoeslag wordt niet automatisch aan
u toegewezen door de Belastingdienst.
U moet het zelf aanvragen.

Kinderopvangtoeslag
Gaat uw kind naar de kinderopvang?
U kunt misschien kinderopvangtoeslag
krijgen: een bijdrage in de kosten van
kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen, hangt af van de
hoogte van uw inkomen, het aantal
kinderen en de soort opvang.
U kunt per kind voor max. 230 uur per
maand kinderopvangtoeslag krijgen.
Er geldt een maximumuurtarief.

Zorgtoeslag
U bent verplicht een zorgverzekering af te
sluiten. Als u moeite heeft de verzekeringspremie van uw zorgverzekering te
betalen, heeft u mogelijk recht op zorgtoeslag. Of en hoeveel zorgtoeslag u
krijgt, hangt af van uw inkomen.
Zorgtoeslag ontvangt u niet automatisch
van de Belastingdienst. U moet het zelf
aanvragen.

Inkomensafhankelijke
combinatiekorting
Ouders die voor kinderen onder de
12 jaar zorgen en daarnaast werken,
kunnen de inkomensafhankelijke
combinatiekorting aanvragen. Hierdoor
betalen zij minder belasting en premies.
De hoogte van de combinatiekorting
hangt af van uw inkomen. U moet de
combinatiekorting zelf aanvragen.

Meer informatie
:LOWXHHQ¿QDQFLsOHWHJHPRHWNRPLQJDDQYUDJHQ"
Of wilt u weten of u in aanmerking komt voor een of
meerdere regelingen? Neem contact met ons op.
Vraag naar een van de inkomensconsulenten.
Zij helpen u graag verder.
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