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Aanleiding
In het Rondetafelgesprek van 30 november 2015 zijn bij de behandeling van het Armoedebeleid 2016
enkele vragen gesteld waarbij door het college is toegezegd dat deze vragen vóór de raadsvergadering
van 15 december 2015 worden beantwoord. In deze raadsmededeling worden deze vragen
beantwoord.
Inhoud mededeling
Vraag
In de bijdrage van de Sociale Raad wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen rond de WWB
en de uitkeringen en welke kortingen worden doorgevoerd. Kan dit uitgewerkt worden met bedragen en
bij de stukken voor de gemeenteraad, ter illustratie, worden gevoegd? Een overzicht van alle genomen
en te nemen maatregelen.
Antwoord
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste recente wijzigingen/ontwikkelingen die de minima
(kunnen) raken.
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-

Wet hervorming kindregelingen
Het aantal kindregelingen waar ouders gebruik van kunnen maken is teruggebracht. Van de
1
2
huidige elf regelingen zijn er in 2015 nog vier . Met deze hervorming wil het kabinet de
armoedeval voor alleenstaande ouders die vanuit een bijstandsuitkering gaan werken
(deels) oplossen. De stap naar werk vanuit de bijstand moet financieel lonen. Het wegvallen
van de regelingen wordt gecompenseerd. Toch is de verhoging van het kindgebonden
budget – middels alleenstaande ouderkop (extraatje voor alleenstaande ouders bovenop het
reguliere kindgebonden budget) en verhoging kindbedragen – niet voldoende om het wegvallen
van de aanvulling in de minimumregelingen te compenseren. Alleenstaande ouders hebben
vanaf 2015 minder te besteden.

-

Kostendelenersnorm
Daarnaast zijn de regels rondom bijstand aangepast om de sociale zekerheid betaalbaar te
houden. Er gelden strengere eisen voor mensen met een bijstandsuitkering. Vanaf 1 januari
2015 geldt de kostendelersnorm in de bijstand. De uitkering wordt lager naarmate meer
personen hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Zo gaat de uitkering wanneer er 2 personen

Kinderbijslag, kindgebonden budget, alleenstaande-ouderkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting,
kinderopvangtoeslag, gratis schoolboeken, ouderschapsverlofkorting, aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK),
tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en
schoolkosten (WTOS)
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Kinderbijslag, kindgebonden budget, inkomensafhankelijke combinatiekorting, kinderopvangtoeslag

wonen naar 50% en bij drie personen naar 43,55%. De kosten van levensonderhoud kunnen
namelijk gedeeld worden.
-

Afschaffing Wtcg
Chronisch zieken en gehandicapten worden getroffen door de afschaffing van de Compensatie
Eigen Risico en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Voor deze groep
is er minder financiële ondersteuning dan voorheen.

-

Stijging zorgkosten
De kosten van de zorgpremie werden, net als het verplichte eigen risico, de afgelopen jaren
steeds hoger. Zo bedroeg het verplichte eigen risico in 2008 € 150 en bedraagt datzelfde eigen
risico in 2016 € 385. Dit terwijl er steeds meer vergoedingen uit de basisverzekering zijn
gehaald.
Daarbij is de zorgtoeslag in 2015 steiler afgebouwd. Het afbouwpercentage ging van 9,118% in
2014 naar 13,4% in 2015.

-

-

Overige ontwikkelingen
In 2015 zijn de bedragen van het kindgebonden budget en de kinderbijslag bevroren.
De koopkracht van ouderen met een aanvullend pensioen wordt gedrukt doordat de indexatie
van pensioenen achterblijft bij de inflatie.
Door wijzigingen in de pensioenwetgeving (vanaf juli 2015), o.a. wijziging rekenrente, is de
verwachting dat gepensioneerden hun koopkracht met gemiddeld 5 procent extra zien dalen, bij
sommige pensioenfondsen kan dit volgens voorspellingen oplopen tot 10 procent.
De basishuurverhoging voor sociale huurwoningen bedraagt in 2015 voor de laagste inkomens
maximaal 2,5%. Deze huurverhoging ligt 1% hoger dan de inflatie.
Dit terwijl de huurverhoging ook in 2013 en 2014 voor deze doelgroep, met jaarlijks een stijging
van 4%, eveneens ruimschoots boven de inflatie lag.
Bedragen
Een overzicht van de normen van de participatiewet per 1 juli 2015 treft u als bijlage aan bij
deze raadsmededeling.

Vraag
In 2010 is een brochure uitgebracht van het armoedebeleid. Is deze nog beschikbaar?
Antwoord
De genoemde folder is niet meer beschikbaar. In de tussentijd is er een nieuwe folder opgesteld. Als
bijlage bij deze raadsmededeling is voor u de brochure “Werk en Inkomen in 2015” bijgevoegd. In deze
brochure staan de gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen beschreven.

Vraag
In januari 2015 is een besluit genomen over chronisch zieken en gehandicapten. Heeft u uitgezocht of
er een mogelijkheid is of bij de ziektekostenverzekeraar gebruikt kan worden gemaakt van pakket 3
waarin alles, tot en met het eigen risico, wordt afdekt voor een bedrag € 360 per jaar. Voor de 850
mensen kost dat € 320.000. Van het Rijk heeft de gemeente een bedrag van € 342.000 ontvangen.
Kunt u uitzoeken of het niet voordeliger is om de extra kosten, die chronische zieken en gehandicapten
hebben, door de ziektekostenverzekeraar worden betaald d.m.v. een bijdrage van de gemeente in een
aanvullende verzekering inclusief de afdekking van het eigen risico. Graag ook motiveren waarom u
daar niet voor kiest.
Antwoord:
De gemeente Aalten heeft sinds 2001 een collectieve (aanvullende) zorgverzekering lopen bij CZ en
vanaf 2008 ook bij Menzis. Deelnemers krijgen (bij een inkomen tot 110% van het van toepassing
zijnde sociaal minimum) de mogelijkheid om een aanvullende verzekering tegen een gereduceerd tarief
en een korting op de basisverzekering en de aanvullende verzekering af te sluiten.

In het nieuwe beleidsplan is er, gelet op het wegvallen van de CER-regeling (Compensatie Eigen
Risico), voor gekozen om (tot een inkomen tot 120% van het van toepassing zijnde sociaal minimum)
een gedeeltelijke compensatie van het verplichte eigen risico te verstrekken. Met deze regeling
willen we zoveel mogelijk de beoogde doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten bereiken.
Wanneer de gemeente specifieke afspraken maakt met een verzekeraar (over kortingen voor de
doelgroep bovenop de genoemde collectiviteitkorting), dan betekent dit dat de vrije keuze voor een
zorgverzekering voor de doelgroep/cliënt komt te vervallen. De gemeente heeft met betrekking tot deze
regeling voor de voorgestelde constructie gekozen om de doelgroep/cliënt de vrije keus te laten
behouden bij de keuze voor een zorgverzekeraar. Aan iedere cliënt (vallend onder deze regeling)
wordt,ongeacht de keuze van de zorgverzekeraar, op eenzelfde wijze compensatie (van het verplichte
eigen risico) verstrekt.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
- Normen participatiewet per 1 juli 2015
- Brochure “Werk en Inkomen in 2015”
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: -

Normen participatiewet per 1juli2015 exclusief vakantiegeld
Categorie

100%

110%

120%

€225,73
€451,46

€248,30
€496,61

€270,88
€541,75

€876,94

€ 966.83

€ 1.054.73

€ 225,73

€ 24830

€ 270.88

€ 712,75

€ 784,03

€ 855,30

€ 1.140,23

€ 1.254,25

€ 1.368,28

€ 914,50

€1.005,95

€ 1.097,40

Jongerennormen (artikel 20
parUcipatiewet)
Personen zonder ten laste
komende_kinderen
Alleenstaande 18, l9of 20 jaar
Gehuwden/samenwonenden
beide partners 18, 190f 20 jaar
Gehuwden/samenwonenden
één 18, 19 of 20 jaar, één 21 +
Personen metten laste
komende_kinderen
Alleenstaande ouder 18, 19 of
20 jaar zonder medebewoners
Gehuwden/samenwonenden,
beide 18, 19 of 20 jaar
Gehuwden/samenwonenden
één 16, lgof 20 jaar, één 21+
21 tot pensIoengerechtigde
leeftijd (artIkel 21
participatiewet)
Alleenstaande zonder
medebewoners
Alleenstaande ouder zonder
medebewoners
Gehuwden/samenwonenden

€ 914,50

€ 1.005,95

€ 1.097,40

€ 1.306,42

€ 1.437.06

€ 1.567,70

Pensioengerechtigden
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden/samenwonenden

€ 1.025,79
€ 1.025.79
€ 1.402,58

€ 1.128,37
€ 1.128.37
€ 1.542,84

€ 1.230,95
€ 1.230,95
€ 1.683,10

Hierboven staan de actuele normbedragen voor de bijstand.
Dat zijn de meest voorkomende maximumbedragen om voor regelingen in aanmerking te komen.
De genoemde bedragen zijn netto per maand exclusief vakantiegeld.
Als er sprake is van medebe woning of verblijf in een instelling gelden afwijkende normbedragen.
Vermogensgrenzen per 1 juli 2015
Alleenstaande
€5.895,00
Alleenstaande ouder
€11.790,00
Gehuwdenlsamenwonenden
€ 11.790,00
Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Werk en inkomen in 2015
De nieuwe regels van de Participatiewet | Financiële regelingen
en tegemoetkomingen
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Werk en inkomen in 2015

Iedereen doet mee

Een bijstandsuitkering is
tijdelijk. Hebt u (nog) geen
betaald werk, dan verwacht
de gemeente dat u er alles
aan doet om werk te vinden.
U volgt een traject naar werk.
Of u doet op een andere
manier mee in de samenleving.

“Sinds begin 2015 jaar zijn wij als
gemeente verantwoordelijk voor een
grotere groep mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. We hebben het
over mensen met een bijstandsuitkering
en mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Mensen die wel in
staat zijn om te werken, maar dat
soms niet kunnen zonder begeleiding,
aanpassingen op de werkvloer of een
aangepast werkprogramma.

Met de nieuwe Participatiewet willen
we groeien naar een arbeidsmarkt
waaraan iedereen, naar zijn eigen
mogelijkheden, meedoet. Dus ook
mensen met een arbeidsbeperking.
Al onze inwoners moeten de kans
hebben om mee te doen in de samenleving. Bij voorkeur via een reguliere,
betaalde baan. Als dat (nog) niet gaat,
kunnen we daar ondersteuning bij bieden.
Of samen zoeken naar andere manieren
om een zinvolle bijdrage te leveren aan
onze samenleving. Iedereen doet er toe.
Niemand hoeft meer langs de zijlijn
te staan.”
Henk Wiltink, wethouder Participatie

De gemeente Aalten heeft het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI)
gevraagd om daarover met u afspraken
te maken. En om u te ondersteunen
bij het vinden van betaald werk.
Plan van aanpak
Samen met uw contactpersoon bij het
ISWI stelt u een plan van aanpak op.
In dit plan van aanpak staat hoe u uw
situatie gaat verbeteren, zodat u uw
kans op werk vergroot. Bijvoorbeeld dat
u vrijwilligerswerk doet of een opleiding
volgt. Of dat u werkt aan het oplossen
van uw persoonlijke problemen.
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In de Participatiewet zijn de bijstand,
de Wajong (voor jong arbeidsgehandicapten) en de regels voor de sociale
werkvoorziening samengevoegd.
De belangrijkste veranderingen
• Mensen die nu een vast dienstverband hebben bij een sociale
werkvoorziening (Wsw), houden
werk. Er komen geen nieuwe mensen
meer in de Wsw. Wél komt er een
nieuwe voorziening voor mensen die
door hun lichamelijke, verstandelijke
of psychische beperking (nog) niet
bij een reguliere werkgever kunnen
werken.
• Vanaf 1 januari 2015 komen alleen
jongeren die helemaal niet kunnen

werken in aanmerking voor een
Wajong-uitkering. Mensen die
voor 2010 een Wajong-uitkering
toegekend hebben gekregen, worden
tussen 2015 en 2017 opnieuw
beoordeeld.
• De komende jaren komen er landelijk
125.000 banen bij voor mensen met
een arbeidsbeperking. In de eerste
jaren krijgen Wajongers én mensen
die op de wachtlijst van de sociale
werkvoorziening staan, voorrang.
• Vanaf 1 januari 2015 kan de
gemeente met een subsidie in de
loonkosten bedrijven stimuleren om
mensen met een arbeidsbeperking
aan te nemen.

4

Welke verplichtingen horen
bij een uitkering?

Door de Participatiewet worden sommige regels
strenger. Als u bijstand ontvangt, dan moet
u er zelf alles aan doen om werk te vinden of
om actief mee te doen in de samenleving.

U moet sneller een baan accepteren,
ook als u daarvoor langer moet reizen.
De kans op het vinden en krijgen van
werk mag niet belemmerd worden
door onverzorgde kleding, gebrek aan
verzorging of door uw gedrag. Ook moet
u uw kennis en vaardigheden bijhouden.
Soms wordt u gevraagd om onbetaald
nuttig werk te doen voor de samenleving.
De afspraken daarover staan in uw plan
van aanpak.
Kunt u iets doen om uw situatie te
verbeteren, maar doet u dit niet?
Dan kan de gemeente besluiten om
u minder uitkering te geven. We zijn
zelfs verplicht om uw uitkering minimaal
een maand te stoppen.
Maatwerk
Deze regels klinken erg streng en
dat zijn ze ook. Maar we kijken altijd
zorgvuldig naar uw situatie. Het doel
is om u – waar mogelijk – aan het

werk te helpen. De gemeente biedt
voorzieningen aan die u kunnen helpen
bij het vinden van een baan. Denk aan
scholing, (beschut) werk of begeleiding.
Alleen die mensen die dat echt nodig
hebben, krijgen een uitkering.
Samenwerkingsverbanden
Om zoveel mogelijk mensen aan het
werk te helpen werkt de gemeente
Aalten nauw samen met het ISWI, het
UWV, werkgevers en uitzendbureaus.
Werkgevers hebben de opdracht om
extra banen te creëren voor mensen
met een arbeidsbeperking. De gemeente
koppelt werkzoekenden en werkgevers
aan elkaar.
De gemeente is niet verantwoordelijk
voor de re-integratie van mensen met
een uitkering van het UWV.

Uw arbeidsverplichtingen
• U probeert betaald werk te vinden.
• U zoekt vacatures, solliciteert en
stelt een CV op.
• U zoekt niet alleen naar werk in
uw eigen woonplaats, maar ook
daarbuiten.
• Vindt u werk of krijgt u werk
aangeboden? Dan neemt u dit aan.
• U bent bereid om voor uw werk te
reizen. Werk waarvoor u elke dag tot
maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur
heen en 1,5 uur terug) mag u niet
weigeren.
• U helpt het ISWI om een plan van
aanpak voor uw re-integratie te maken
en dit uit te voeren. U houdt zich aan
de afspraken die u maakt. De geboden
re-integratievoorzieningen neemt u aan.
• Uw kennis en vaardigheden houdt u bij
of verbetert u, als dit nodig is voor het
krijgen of behouden van werk.

• U doet geen dingen die het moeilijker
maken om werk te krijgen of te
behouden.
• U doet uw best bij sollicitaties.
Kortom: u doet er alles aan (wat mogelijk
is) om werk te vinden of te behouden.
Het ISWI gaat na wat u kunt doen om
werk te zoeken en wat misschien niet.
In uw plan van aanpak staat precies
wat we van u verwachten.
Houdt u zich niet aan de arbeidsverplichtingen en afspraken hierover?
Dan kan de gemeente u één of meer
maanden een lagere uitkering geven of
bepalen dat u helemaal geen uitkering
meer krijgt.

Werk en inkomen in 2015
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Woont u met meer volwassenen
in één huis?

De gemeente mag u een
tegenprestatie vragen
U ontvangt een bijstandsuitkering
uit gemeenschappelijke middelen.
De gemeente mag u dan vragen binnen
uw mogelijkheden een tegenprestatie te
leveren: onbetaalde activiteiten die nuttig
zijn voor de samenleving én voor uzelf.
Wat kunt u doen als tegenprestatie?
U kunt bijvoorbeeld:
NRI¿HVFKHQNHQLQHHQYHU]RUJLQJVKXLV
• boodschappen doen of de tuin
onderhouden voor ouderen of mensen
PHWHHQEHSHUNLQJ
OHHVRXGHU]LMQRSVFKRRO
VSHHOSOHNNHQLQGHZLMNRSNQDSSHQ
KHOSHQELMHHQVSRUWYHUHQLJLQJ
• taalmaatje zijn voor mensen die
moeten inburgeren.
Verricht u al zo’n nuttige activiteit of bent
u mantelzorger? Dan kunt u voorstellen
om dat als tegenprestatie te laten gelden.

Kenmerken van een tegenprestatie
• Het is niet iets waarvoor u eigenlijk
betaald moet worden.
• Wat u doet mag uw kansen op betaald
werk niet verminderen.
• Het moet iets zijn dat u kúnt doen.
Dat wil zeggen dat we bij een
tegenprestatie rekening houden
met eventuele beperkingen en
verplichtingen die u heeft.
Bespreek met de gemeente wat u zou
kunnen doen. Wat voor u mogelijk is
en wat niet.
Voordelen van een tegenprestatie
Een tegenprestatie kan heel nuttig zijn.
Niet alleen voor de samenleving, maar
ook voor uzelf.
• U ontmoet andere mensen.
• U leert nieuwe dingen, die u bij een
betaalde baan goed kunt gebruiken.
• U doet iets goeds voor andere mensen.
Dat geeft voldoening en zelfvertrouwen.
Als u niet meewerkt, kan uw
uitkering verlaagd worden
Vragen wij u om een tegenprestatie
en werkt u niet mee? Dan kan de
gemeente u één of meer maanden een
lagere uitkering geven of bepalen dat
u helemaal geen uitkering meer krijgt.

Woont u in één huis met andere volwassenen?
Dan kunt u de huur, de energiekosten en overige
kosten delen met de medebewoners. Daarom
krijgen mensen van 21 jaar of ouder die met andere
volwassenen in één huis wonen een lagere uitkering.
Deze nieuwe regel heet de kostendelersnorm.

De volwassenen met wie u de woning
deelt, kunnen familie, vrienden of
kennissen van u zijn. Het maakt niet uit
waarom u met deze mensen de woning
deelt. Het maakt ook niet uit hoeveel
zij verdienen. Het aantal mensen met
wie u het huis deelt, is wel belangrijk.
Hoe meer personen van 21 jaar of
ouder er met u op hetzelfde adres
wonen, hoe lager uw uitkering.
Ontvangt u nu bijstand en woont u
samen met andere volwassenen in
een huis? De gemeente beoordeelt in
de eerste helft van 2015 uw situatie.
Het kan zijn dat uw uitkering lager
wordt. U krijgt daar dan een brief over.
De wijziging gaat dan in op 1 juli 2015.
Voor mensen die in 2015 een uitkering
aanvragen, geldt de kostendelersnorm
meteen.

Niet iedere volwassene telt mee
Sommige volwassenen tellen niet mee
voor de kostendelersnorm. Wie tellen
niet mee?
• Jongeren tot 21 jaar.
• Meerderjarige studenten die een
opleiding volgen en recht hebben op
VWXGLH¿QDQFLHULQJRIWHJHPRHWNRPLQJ
onderwijskosten.
• Meerderjarige leerlingen die de
beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
volgen.
• Kamerhuurders en kostgangers die een
normale (commerciële) prijs betalen
voor de kamer of de kost en inwoning.
• Verhuurders en kostgevers die een
zakelijke of commerciële relatie hebben
met de huurders of kostgangers in hun
woning.

Werk en inkomen in 2015
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Welke ¿nanciële regelingen zijn er?

Voor de meeste regelingen en toeslagen
komt u alleen in aanmerking als u geen
of weinig eigen vermogen heeft.

Voor mensen met een laag inkomen zijn regelingen
getroffen. Afhankelijk van uw gezinssituatie,
uw leeftijd, hoe lang u al een uitkering heeft en
uiteraard uw kosten, kunt u een vergoeding of
toeslag aanvragen bij de gemeente.

Vermogensgrenzen
• alleenstaande € 5.895,• alleenstaande ouder € 11.790,• gehuwden/samenwonenden € 11.790,Normbedragen sociaal minimum
(100%, ook wel: bijstandsniveau)
21 jaar tot pensioengerechtigd
Alleenstaande of
alleenstaande ouder
€ 912,79
Gehuwden of
samenwonenden
€ 1.303,99
Pensioengerechtigd
Alleenstaande of
alleenstaande ouder
Gehuwden of
samenwonenden

€ 1.023,75
€ 1.398,10

De genoemde bedragen zijn netto
per maand en exclusief vakantiegeld.
Als er sprake is van medebewoning of
verblijf in een instelling gelden andere
normbedragen. Ook voor jongeren
tot 21 jaar, met of zonder kinderen,
gelden andere normbedragen.

Individuele inkomenstoeslag
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 bedrag ontvangen
van de gemeente. Eerder heette dit
langdurigheidstoeslag. Vanaf 2015 heet
het individuele inkomenstoeslag. Er is
wel een verschil. De gemeente gaat
voortaan beoordelen of u echt niet in
staat bent om uw inkomenssituatie te
verbeteren. U dient aan te tonen 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.
Regeling pensioengerechtigden
De individuele inkomenstoeslag is voor
mensen die de pensioengerechtigde
leeftijd nog niet hebben bereikt. Voor
mensen die vanwege hun leeftijd niet
meer voor de arbeidsmarkt beschikbaar
zijn én gedurende langere tijd moeten

rondkomen van een laag inkomen
(tot 110% van het sociaal minimum),
is een soortgelijke regeling getroffen.
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
kan daarom verstandig zijn de bijzondere
bijstand aan te vragen vóórdat u de
kosten maakt. De gemeente beoordeelt
of de kosten echt noodzakelijk zijn.
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 extra kosten. Bij een
hoger inkomen worden de extra kosten
mogelijk gedeeltelijk vergoed.

Werk en inkomen in 2015

Wat zijn zorgkosten?
Dit zijn alle kosten die u niet zou
hebben als u niet (langdurig)
ziek zou zijn of zou moeten
leven met een beperking.
Voorbeelden zijn: dieetkosten,
reiskosten, extra stookkosten
in verband met reuma, de
eigen bijdrage voor 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. Het eigen
risico (€ 375,- per persoon per
jaar) wordt niet vergoed.
De gemeente kan u vragen de
kosten aan te tonen. Bewaar
rekeningen en bonnetjes!

Hoge zorgkosten
Heeft u extra zorgkosten? Dan krijgt u
deze kosten volledig vergoed als uw
inkomen niet hoger is dan 120% van
het sociaal minimum. Bovendien houden
we dan geen rekening met de waarde
van een eventuele eigen woning. Bij een
hoger inkomen worden de extra kosten
mogelijk gedeeltelijk vergoed.
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
MRQJHUHQYHUHQLJLQJHQ
LQGLYLGXHOHVSRUWDFWLYLWHLWHQ
• cursusgeld of eigen bijdragen voor
KREE\HGXFDWLHRI PX]LHN RQGHUZLMV
HLJHQ RXGHU ELMGUDJHSHXWHUVSHHO]DDO

• contributies voor kindervakantieweken,
buurtverenigingen, ouderenof patiëntenverenigingen en
DPDWHXULVWLVFKHNXQVWEHRHIHQLQJ
• abonnementen of kosten zwembad
(inclusief zwemlessen), bibliotheek,
musea, schouwburg, bioscoop, krant
RIWLMGVFKULIWHQ
WHOHIRRQNRVWHQ
• aanschaf of vervanging identiteitsEHZLM]HQ
• schoolkosten en overige onderwijsgerelateerde kosten: excursies,
schoolreizen of schoolkamp, tassen,
¿HWV UHSDUDWLH UHJHQNOHGLQJDJHQGD
schrijfgerei, schriften, rekenmachine
RIRYHULJHPDWHULDOHQ
• abonnement internet en aanschaf of
vervanging computer.
Per kalenderjaar is de vergoeding
maximaal:
• inwonende kinderen tot 18 jaar:
¼SHUNLQG
• volwassenen: € 150,- per persoon.
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Collectieve zorgverzekering
In Nederland is een basiszorgverzekering verplicht. Heeft u een inkomen
tot 110% van het sociaal minimum? Dan
kunt u een collectieve zorgverzekering
afsluiten via de gemeente. Het gaat
om een basiszorgverzekering en een
aanvullende zorgverzekering. Er zijn
diverse mogelijkheden. De inkomensconsulent kan u informeren over
pakketkeuze en premies.
Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen
Heeft u een laag inkomen en u kunt de
gemeentelijke belastingen niet betalen?
Dan komt u mogelijk in aanmerking
voor kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen.
Kwijtschelding kan worden verleend voor:
RQURHUHQGH]DDNEHODVWLQJ
DIYDOVWRIIHQKHI¿QJ YDVWUHFKWHQHHQ
PD[LPXPDDQWDOOHGLJLQJHQ 
ULRROKHI¿QJ PD[LPXPKRHYHHOKHLG
SHUSHUVRRQSHUKXLVKRXGHQ 
• hondenbelasting (één hond).
Bij kwijtschelding kijken we naar uw
netto besteedbaar inkomen en naar
de aanwezigheid van vermogen.

Meer informatie
Heeft u al een contactpersoon bij het ISWI?
Dan kunt u uw vragen het best aan het ISWI stellen.
In alle andere situaties neemt u contact op met
de gemeente. U kunt ook bij de gemeente terecht
DOVXYUDJHQKHHIWRYHU¿QDQFLsOHUHJHOLQJHQHQ
tegemoetkomingen.
Zorgloket gemeente Aalten
Bezoekadres: Hofstraat 8, Aalten
Telefoon:
(0543) 49 33 33
E-mail:
gemeente@aalten.nl
Internet:
www.aalten.nl/zorgloket
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