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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 staan in deze folder. Sommige regelingen zijn landelijk,
andere regelingen zijn alleen voor inwoners van Stede Broec. De voorwaarden
om de regelingen te gebruiken staan in deze folder.

Hoe kunt u ons bereiken?
Bekijk onze website  www.stedebroec.nl
Bel naar telefoonnummer  0228 - 510 111
Stuur een e-mail naar  gemeente@stedebroec.nl
Of maak een afspraak om langs te komen op het gemeentehuis.
Hoe kunt u een afspraak maken?
Bel naar telefoonnummer  0228 – 510 111 voor het maken van een afspraak.
Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Zo kunnen wij iedereen helpen. U kunt u
melden bij de balie.
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Aanvraagformulier
Om gebruik te maken van een gemeentelijke regeling moet u een aanvraag
doen. Dit moet via een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet u
volledig invullen, ondertekenen en inleveren. Voor een aanvraagformulier kunt
u langskomen of bellen naar de gemeente. Sommige regelingen kunt u ook
online via de gemeentewebsite aanvragen.
De gemeente kijkt of u voldoet aan alle voorwaarden en stuurt u een brief met
het antwoord. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens.

Doe op tijd een aanvraag
De aanvraag doet u voordat u de kosten heeft gemaakt. Maakt u kosten
voordat u een aanvraag heeft gedaan? Dan moet u deze kosten zelf betalen.
Neemt u bijvoorbeeld voordat u naar een advocaat gaat, contact op met de
gemeente voor het doen van een aanvraag.

Hulp bij het aanvragen
Wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met
Ons Stede Broec via telefoonnummer  0228 - 511 528. Zij kunnen u hierbij
helpen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een regeling zijn er voorwaarden waaraan u
moet voldoen. Uw inkomen en vermogen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn.
Als u twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet, neem dan altijd contact op met
de gemeente.
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Inkomen en vermogen
Inkomen
Voor de meeste regelingen geldt een inkomensgrens:
• 100% van de bijstandsnorm: bijzondere bijstand en kwijtschelding
• 110% van de bijstandsnorm voor duurzame gebruiksgoederen, het
Kindpakket, de Meedoenregeling, de computerregeling, de individuele
inkomenstoeslag en de -studietoeslag.
• Voor schuldhulpverlening geldt geen inkomensgrens.
De bedragen in euro’s staan hieronder. Dit is het netto bedrag per maand.
Deze bedragen zijn zonder vakantiegeld. U kunt bij de gemeente vragen wat
meetelt als inkomen.
Inkomensgrens
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
- alleenstaande of éénoudergezin
- gehuwden/samenwonend
Pensioengerechtigde leeftijd en ouder:
- alleenstaande en éénoudergezin
- gehuwden/samenwonend

100%

110%

€ 1.046,73
€ 1.495,33

€ 1.151,40
€ 1.664,86

€ 1.164,39
€ 1.577,34

€ 1.280,83
€ 1.735,07

Als u de woonlasten met meerdere personen kunt delen, geldt de
kostendelersnorm. Deze norm is lager dan bovenstaande bedragen. Dit geldt
voor personen die ouder zijn dan 21 jaar en niet studeren.

Vermogen
Vermogen is uw geld op uw bankrekening. En ook de waarde van bezittingen
zoals een auto of een koopwoning. Uw vermogen wordt lager door uw
schulden. 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

€ 6.505,00

- éénoudergezin of gehuwden/samenwonenden

€ 13.010,00
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Woonkosten
Gemeentelijke belasting
Als u een laag inkomen heeft, kunt u kwijtschelding
van de gemeentelijke belastingen aanvragen. U
betaalt dan niets of een gedeelte van de belasting.
Of u kwijtschelding kan krijgen, hangt af van de
hoogte van uw inkomen en vermogen en of u
medebewoners heeft. Om kwijtschelding aan te
vragen vult u het aanvraagformulier in. Dit formulier vindt u op de website
 www.stedebroec.nl of kunt u afhalen bij het gemeentehuis.

Huurtoeslag
Betaalt u veel huur? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Dit krijgt u van de
Belastingdienst. Het aanvraagformulier en meer informatie staat op de
website van de Belastingdienst  www.toeslagen.nl of via telefoonnummer
 0800 - 0543.

Eigen woning
Heeft u een eigen woning? Dan kunt u misschien woonkostentoeslag krijgen.
Dit is een bijdrage wanneer uw woonkosten te hoog zijn om te betalen met uw
inkomen. Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Meer
informatie en het aanvraagformulier bijzondere bijstand kunt u vragen bij de
gemeente.

Duurzame gebruiksgoederen
Duurzame gebruiksgoederen zijn onmisbare huishoudelijke apparaten zoals
een koelkast, wasmachine, stofzuiger en kookplaat. U kunt voor de vervanging
van deze apparaten één keer per acht jaar bijzondere bijstand aanvragen.
Voorwaarde is dat u drie jaar of langer, voor de aanvraag, onafgebroken een
inkomen heeft gehad op 110% van de bijstandnorm én dat uw vermogen
onder de vermogensgrens ligt.
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Gezondheid
Zorgtoeslag
Zorgtoeslag is een bijdrage voor 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
Als u een laag inkomen heeft kunt u een zorgverzekering krijgen met korting.
U heeft de keuze uit twee zorgverzekeringen van Univé. Het pakket ‘Compact’
en het pakket ‘Compleet’. Om deze zorgverzekering te kunnen krijgen mag uw
inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Via Univé krijgt u
korting op uw zorgpremie. Ook ontvangt u € 10,00 premiekorting per maand
op het pakket Compleet.
Meer informatie vindt u op de website  www.gezondverzekerd.nl. U kunt zich
daar ook aanmelden voor deze verzekering.

Medische kosten
Voor medische kosten bent u verzekerd bij uw
zorgverzekeraar. Dekt de zorgverzekering de kosten
niet, dan kunt u hiervoor misschien bijzondere bijstand
krijgen. De gemeente gaat er wel vanuit dat u een
zorgverzekering heeft met voldoende dekking. Bent u
te laag of niet verzekerd, dan krijgt u minder of geen
bijzondere bijstand. Met de collectieve
zorgverzekering van de gemeente 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. Vraag bij de
gemeente wat er wel en niet wordt vergoed.

Financiële tegemoetkoming meerkosten personen met een
beperking of chronische problemen
Gehandicapten en chronisch zieken hebben veel zorgkosten die niet vergoed
worden. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u voor deze
kosten een bijdrage ontvangen. De bijdrage bedraagt € 250,- en kan één keer
per kalenderjaar, per persoon worden toegekend.
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Om de bijdrage te krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120%. Hier zijn
wel uitzonderingen op. U moet in het kalenderjaar van de aanvraag ook 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 de afgelopen twee jaar het volledig eigen risico van de
zorgverzekering betaald; of
• uw inkomen is hoger dan 120% maar daalt door uw hoge zorgkosten onder
de 120%; of
• u anderzijds hoge zorgkosten heeft.
Ontvangt u van het UWV een tegemoetkoming arbeidsongeschikten? Dan
heeft u geen recht op de tegemoetkoming zorgkosten.
Twijfelt u of u in aanmerking komt, neem dan contact op met de gemeente.
Voor een aanvraagformulier of meer informatie kunt u terecht bij de
gemeente.

Eigen bijdrage Wmo of Wlz
Als u steun krijgt via de Wmo of de Wlz, dan betaalt u in de meeste gevallen
een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal administratie kantoor). Het kan zijn
dat uw verzekering deze bijdrage vergoed. Deze bijdrage wordt via het pakket
Compact van de collectieve zorgverzekering van de gemeente vergoed.
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Kinderen
Algemene kosten
Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bedrag waarmee u de
kosten voor uw kind(eren) tot 18 jaar kunt betalen. Een
aanvraagformulier en meer informatie vindt u op de
website van de Belastingdienst  www.toeslagen.nl of
via telefoonnummer  0800 - 0543.
Kinderbijslag
Kinderbijslag is een bedrag waarmee u een deel van de kosten voor uw kind
kunt betalen totdat uw kind 18 jaar is. Heeft uw kind intensieve zorg nodig?
Bijvoorbeeld omdat uw kind gehandicapt of ernstig ziek is? Dan kunt u
misschien dubbele kinderbijslag krijgen. Soms moet u kinderbijslag
aanvragen. En soms gaat het vanzelf. Dit hangt af van uw situatie.
Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank
 www.svb.nl of via telefoonnummer  050 316 90 20.

Kosten kinderopvang
Kinderopvangtoeslag
Als uw kind(eren) naar de opvang gaan terwijl u werkt kunt u misschien
kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van
kinderopvang. Voor kinderopvang betaalt u zelf altijd een ouderbijdrage.
Een aanvraagformulier en meer informatie vindt u op de website van de
Belastingdienst  www.toeslagen.nl of via telefoonnummer  0800 - 0543.
Kinderen die vanwege een taalachterstand naar de peuteropvang gaan en
geen kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen een bijdrage krijgen vanuit de
gemeente. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente.

Sport en recreatie, kunst en cultuur
Is uw kind lid van een sportvereniging? Of heeft hij of zij zwemles of
muziekles? Via het Kindpakket kunt u jaarlijks een bedrag krijgen om deze
kosten te betalen. Dat geldt niet alleen voor de contributie, maar bijvoorbeeld
ook voor de sportkleding. Het Kindpakket is er voor inwoners met een inkomen
tot 110% van de bijstandsnorm en kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De
jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt:
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- € 300,- voor kinderen op de basisschool
- € 400,- voor kinderen op het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs

Schoolkosten
U kunt als ouder(s) te maken krijgen met schoolkosten. Ook als u 18 jaar of
ouder bent en studeert kunt u schoolkosten hebben. U kunt hiervoor een
bijdrage krijgen via de bijzondere bijstand. Ouders moeten een aanvraag doen
als hun kind onder de 18 jaar is. Wanneer uw kind 18 jaar of ouder is, moet
uw kind zelf de aanvraag doen. Hieronder staan per onderwijssoort de
mogelijkheden.

Basischool en voortgezet onderwijs
Vanuit het Kindpakket kunt u een bijdrage krijgen voor de schoolkosten.
Bijvoorbeeld voor het schoolreisje of de ouderbijdrage.

Computer
Voor het aanschaffen van een computer kan één keer per vijf jaar bijzondere
bijstand worden aangevraagd tot een maximum van € 400,-. Deze regeling
geldt alleen als u een thuiswonend kind heeft van 10 jaar tot 18 jaar.
Voorwaarde is dat u drie jaar lang een inkomen heeft gehad op 110% van de
bijstandnorm én dat uw vermogen niet hoger is dan vermogensgrens ligt.

Tegemoetkoming scholieren
Bent u ouder dan 18 jaar en zit u op het vmbo, havo, vwo of vavo? Dan kunt u
een bijdrage voor de schoolkosten krijgen. Dit heet de tegemoetkoming
scholieren. Voor meer informatie en het aanvragen van deze bijdrage kijk op
de website van DUO  www.duo.nl.

Beroepsonderwijs
Met studiefinanciering kan het lesgeld en de boeken worden betaald.
Uw kind krijgt studiefinanciering als:
- Hij/ zij een hbo of universitaire opleiding volgt.
- Hij/ zij 18 jaar of ouder is en een mbo opleiding volgt.
Kijk voor meer informatie op de website van DUO  www.duo.nl.
Is uw kind jonger dan 18 jaar en volgt hij of zij een opleiding aan het mbo? Dan
kunt u voor de verplichte leskosten (boeken, koksmessen enzovoort)
bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.
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Reiskosten beroepsonderwijs
Studenten op het mbo, hbo of universiteit krijgen een studentenreisproduct.
Met het studentenreisproduct kunt u gratis of met korting reizen met het
openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie op de website van DUO
 www.duo.nl.

Studietoeslag
Bent u student en kunt u door een beperking niet werken naast uw studie?
Dan krijgt u misschien een studietoeslag. De studietoeslag vraagt u aan bij de
gemeente.

Reiskosten taalles
Kinderen uit het buitenland die op het voortgezet onderwijs zitten kunnen
Nederlandse taalles volgen bij het Newton in Hoorn. Volwassen personen
kunnen bij Fiolet of Edinova Nederlandse taalles volgen. Voor deze reiskosten
naar Hoorn kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.
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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:
- € 624,- als u getrouwd bent of samenwoont;
- € 558,- voor alleenstaande ouders;
- € 439,- voor alleenstaanden.
Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de gemeente.

Meedoenregeling
Sociale contacten zijn voor iedereen voor groot
belang. De gemeente Stede Broec stimuleert
deelname aan sport en cultuur. De volgende
kosten komen voor de Meedoen regeling in
aanmerking:
• deelname sport- of culturele vereniging
• abonnement bibliotheek
• NS kortingskaart
Voorwaarden: De inkomensgrens is 110% van
de bijstandnorm en geen vermogen boven de grens. Echtparen en
samenwonenden kunnen tot € 285,- per jaar krijgen en alleenstaanden € 140,-
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Energiekosten
De energieprijzen zijn hard gestegen. Huishoudens met een inkomen niet
hoger dan 120% van het sociaal minimum kunnen een eenmalige
energietoeslag krijgen van € 800,00. Kijk voor de voorwaarden en het
aanvraagformulier op onze website. De toeslag kan worden aangevraagd tot
en met 31 december 2022.
Op  www.gezondverzekerd.nl kunt u gratis advies krijgen over uw
energiecontract. Via deze site krijgt u energietips en informatie om uw
energiekosten te verlagen. Ook kunt u overstappen naar een andere
leverancier.

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 bijzondere kosten die niet
iedereen heeft en die u niet uit uw inkomen of vermogen kan betalen komen
voor bijzondere bijstand in aanmerking. Vraag bij de gemeente of u bijzondere
bijstand kunt krijgen.

Stichting Leergeld
Wanneer u een aanvraag heeft gedaan voor een regeling van de gemeente en
deze is afgewezen. Of wanneer uw bijdrage vanuit de gemeente op is. Kunt u
naar Stichting Leergeld. Leergeld helpt gezinnen met kinderen van 4 tot 18
jaar die door onvoldoende geld niet mee kunnen doen met hun
leeftijdsgenootjes. Wanneer u een inkomen heeft lager dan 120% van de
bijstandsnorm kunt u terecht bij Leergeld. Ook als u moet rondkomen van
leefgeld of in een schuldhulpverleningstraject zit.
Contact en informatie:
 www.leergeldwestfriesland.nl
 info@leergeldwestfriesland.nl
 0229 – 70 68 00
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Schuldhulpverlening
Als u geldproblemen heeft is het belangrijk dat u niet
te lang wacht met het vragen om hulp. Hoe eerder
hoe beter. Onze medewerkers van
schuldhulpverlening kunnen u daarbij helpen. De
budgetcoach kan met uw financiën meekijken en u
tips geven.
Als u hulp wilt van schuldhulpverlening, dan kunt u
zich op verschillende manieren aanmelden:





Via het formulier op de website  www.stedebroec.nl
Via telefoonnummer  0228 – 510 111
Via een aanvraagformulier, op te halen bij het gemeentehuis
Via de e-mail  schuldhulpverlening@sed-wf.nl
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Hoe kunt u ons bereiken?
Bekijk onze website  www.stedebroec.nl
Bel naar telefoonnummer  0228 – 510 111
Stuur een e-mail naar  gemeente@stedebroec.nl
Of maak een afspraak om langs te komen op het gemeentehuis.
Hoe kunt u een afspraak maken?
Bel naar telefoonnummer  0228 – 510 111 voor het maken van een
afspraak. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Zo kunnen wij iedereen helpen. U
kunt u melden bij de balie.
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd een brief sturen met daarin uw vragen of
verzoek. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Gemeente Stede Broec
T.a.v. Samenleving
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel
1 juli 2022
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