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1. Heeft u een laag inkomen?

Wist u dat de gemeente geld beschikbaar heeft voor inwoners met een laag
inkomen? Er zijn verschillende regelingen die mensen financieel een steuntje in
de rug kunnen geven. Daarnaast is er ook hulp bij schulden mogelijk. Daarmee
willen we inwoners de gelegenheid bieden om meer mee te doen aan de
samenleving.
Wanneer komt u in aanmerking voor deze regelingen?
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij een laag inkomen, mag uw
inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Welke bijstandsnorm
voor u geldt, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Daarnaast geldt er ook
een vermogensgrens. De Rijksoverheid bepaalt elk jaar op 1 januari en 1 juli
wat de nieuwe normbedragen zijn.
Om u een idee te geven wat 120% van de bijstandsnorm inhoudt, zie
onderstaand overzicht.
Bedragen 1 januari 2018

Inkomen 120% van de bijstandsnorm
Leefsituatie
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en
pensioengerechtigde leeftijd

Netto inkomsten per maand excl.
vakantietoeslag
€ 1.622,97

Eénoudergezin tussen 21 jaar en
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.136,08

Alleenstaande tussen 21 jaar
en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.136,08

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.747,83

Alleenstaande ouder
(pensioengerechtigd)

€ 1.278,43

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.278,43
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In het schema hieronder ziet u welke criteria gelden voor de verschillende
regelingen.

Bijzondere bijstand

Bijdrageregeling Sociale
Activiteiten

Inkomensgrens 2018

Vermogensgrens 2018

120% van de geldende
bijstandsnorm.

Alleenstaanden: € 6.020,-

120% van de geldende
bijstandsnorm.

Collectieve Ziektekosten 130% van de geldende
verzekering
bijstandsnorm.

Individuele
inkomenstoeslag

Om in aanmerking te
komen voor de
gemeentelijke bijdrage
van € 30,- per maand
geldt per 01-07-2018
alleen voor het meest
uitgebreide pakket.
110% van de geldende
bijstandsnorm.

Alleenstaande ouders/
gehuwden/
samenwonenden: € 12.040,Alleenstaanden: € 6.020,Alleenstaande ouders/
gehuwden/
samenwonenden: € 12.040,Geen vermogenstoets

Alleenstaanden: € 6.020,-

Alleenstaande ouders/
Drie jaar een inkomen
gehuwden/
van 110% of lager van de samenwonenden: € 12.040,geldende bijstandsnorm.
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Kent u iemand met een laag inkomen?
Misschien heeft u iemand in uw omgeving die het niet breed heeft. Geef hem
of haar dan dit informatieblad. Verwijs naar de website van de gemeente
(www.hilvarenbeek.nl) of help met het invullen van het aanvraagformulier. De
gemeente stelt dit zeer op prijs. Niet iedereen die recht heeft op deze
regelingen, maakt er namelijk ook gebruik van.
Aanvragen?
Gebruik onze website of de website van Berekenuwrechtplus
(www.berekenuwrechtplus.nl) om een aantal regelingen gemakkelijk online
aan te vragen.
• Bijzondere bijstand en Bijdrageregeling Sociale Activiteiten
• Individuele inkomenstoeslag
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
U kunt ook een aanvraagformulier afhalen bij de balie in het gemeentehuis
of telefonisch vragen of u een formulier kan worden toegezonden.
Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van de aanvraag, dan kunt u contact
opnemen met team Werk & Inkomen via (013) 505 8300.
U kunt ook gebruik maken van de Formuliereninloop. Hier kunt u terecht voor
hulp bij het invullen van formulieren en advies bij uw administratie.
Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 10.00 uur op maandag bij Juvans,
Schoolstraat 38 in Hilvarenbeek. Ook kunt u via Contour de Twern een
afspraak maken voor het inloopspreekuur van 9.00 tot 10.00 uur op donderdag
bij Contour, Vrijthof 11 in Hilvarenbeek.
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2. Bijzondere bijstand

Wat is het?
Bijzondere bijstand is voor bijzondere, noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt
betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere
bijstand aanvragen, dus ook mensen met een minimumloon, AOW of een
andere uitkering. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de meerkosten van
een maaltijdvoorziening, de kosten van een juridische procedure als u een
toevoeging van de raad voor rechtsbijstand heeft, de vervanging van een
wasmachine, extra kosten voor energie als u door een ziekte hogere
stookkosten heeft of vaker moet wassen dan gebruikelijk is, u meer
kledingslijtage heeft, doordat u een prothese heeft of een rolstoel gebruikt. Als
u twijfelt of de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aan wilt vragen hiervoor
in aanmerking komen, neem dan gerust contact op met een van de
medewerkers van team werk en inkomen via telefoonummer (013) 505 83 00.
Wat moet ik doen?
Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Doe dit dan bij voorkeur vóórdat u de
kosten maakt. U kunt uw aanvraag indienen door het aanvraagformulier op de
website van de gemeente (www.hilvarenbeek.nl) in te vullen of door het
digitale aanvraag programma van Berekenuwrechtplus in te vullen. Het
aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente
www.hilvarenbeek.nl. Ook kunt u een formulier afhalen bij de balie in het
gemeentehuis of telefonisch vragen of u een formulier kan worden
toegezonden.
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Hoe werkt het?
Wanneer u bijzondere, noodzakelijke kosten moet maken en deze niet zelf kunt
betalen, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. U hoort nadat u
een aanvraag heeft gedaan binnen 8 weken of u bijzondere bijstand krijgt.
De draagkrachtberekening
Ook wanneer uw inkomen hoger is dan de 120% voor de voor u geldende
bijstandsnorm, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Dit is
onder andere afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, maar ook van uw
andere kosten en de hoogte van de gemaakte kosten. Met de
draagkrachtberekening wordt bekeken of u in aanmerking komt. Hoe hoger het
inkomen, hoe lager het bedrag wat u aan de bijzondere bijstand krijgt.

Mevrouw de Vries is slecht ter been en kan niet meer zelf koken.
Zij maakt vaak gebruik van een service die haar maaltijden kant
en klaar thuisbrengt en soms gaat zij naar een van de eetpunten
in Hilvarenbeek
“ Dankzij een medewerker van een van deze eetpunten werd ik
geattendeerd op de mogelijkheid om bijzondere bijstand voor deze
kosten aan te vragen.
Mijn dochter hielp me met het invullen van de aanvraag.
Nu krijg ik de kosten van de maaltijden gedeeltelijk via de
bijzondere bijstand vergoed waardoor ik meer geld over hou om
andere dingen te kunnen doen.
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3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten

Wat is het?
Inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen hebben recht op de
Bijdrageregeling Sociale Activiteiten. Zij kunnen van de gemeente een bijdrage
krijgen in de kosten van bijvoorbeeld sporten of ontspanning. Hiervan kunnen
zij bijvoorbeeld op zwemles, bij de muziekvereniging of lid worden van de KBO,
maar ook kosten van een krant of telefoonkosten en internet kunnen hiervan
voor een deel worden vergoed.
Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen hiervoor van de gemeente maximaal € 250,per kalenderjaar. Ouders kunnen een aanvraag doen via Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld en het Jeugdcultuurfonds kijken wat er nodig is om uw kind
in zijn vrije tijd en op school te laten meedoen. Zij zorgen ervoor dat de
activiteiten rechtstreeks aan de leverancier worden betaald.
Hoe werkt het?
U kunt pas een aanvraag voor uzelf indienen als u voor minimaal € 45,- kosten
heeft gemaakt. Het bewijs dat u deze kosten heeft gemaakt, levert u tegelijk in
met het aanvraagformulier. Keurt de gemeente uw aanvraag goed, dan krijgt u
de bijdrage die voor uw situatie van toepassing is. Dit is een vast bedrag.
Wilt u in aanmerking komen voor de bijdrageregeling voor uw kinderen, neem
dan contact op met Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld Hilvarenbeek en Jeugdcultuurfonds Brabant.
Stichting Leergeld voert onder andere de bijdrageregeling voor kinderen uit.
Niet alleen voor een vergoeding van de kosten van zwemles, sporten,
sportkleding, scouting muziek-, toneel- en dansles, maar ook voor de vrijwillige
ouderbijdrage of voor bijvoorbeeld een fiets kunt u met hen contact opnemen.
Hoe hoog is de bijdrage?
•
•
•

Maximaal € 250,- per kalenderjaar voor kinderen tot 18 jaar
€ 150,- per kalenderjaar voor inwoners boven 18 jaar
€ 181,- per kalenderjaar voor pensioengerechtigde inwoners en inwoners
met een WMO voorziening
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Wat moet ik doen?
Wilt u in aanmerking komen voor de Bijdrageregeling Sociale Activiteiten voor
uzelf? Vul dan het aanvraagformulier in. Dat kan via de website
www.hilvarenbeek.nl  Werk en Inkomen  Bijdrageregeling Sociale
Activiteiten.
Lukt het niet om het formulier te downloaden en/of te printen, dan kunt u een
formulier afhalen bij de balie in het gemeentehuis of telefonisch vragen of u
een formulier kan worden toegezonden.
Wilt u in aanmerking komen voor de Bijdrageregeling Sociale Activiteiten voor
uw kinderen van 4 tot 18 jaar? Neem dan contact op met Stichting Leergeld. U
kunt een e-mail sturen naar info@leergeldhilvarenbeek.nl, waarin u aangeeft
dat u voor ondersteuning in aanmerking wilt komen. Ook kunt u bellen met
Contour de Twern (06) 13 82 07 41. Na deze melding neemt één van de
intermediairs (vrijwilligers) contact met u op om een afspraak te maken voor
een huisbezoek. In dat gesprek wordt de aanvraag besproken. Deze informatie
wordt vertrouwelijk behandeld.
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4. Collectieve Ziektekostenverzekering

Wat is het?
Is uw inkomen niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm, dan kunt u
deelnemen aan de Collectieve Ziektekostenverzekering. Deze
ziektekostenverzekering heeft een uitgebreid aanvullend pakket. Is uw
inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm, dan betaalt de gemeente
Hilvarenbeek € 30,- maandelijks mee aan de premie. Zo kunt u goed verzekerd
zijn tegen een lagere prijs.
Wat moet ik doen?
Wilt u gebruik maken van de Collectieve Ziektekostenverzekering, dan kunt u
zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl. Bij de Formuliereninloop kunt u
gratis hulp krijgen van deskundigen bij het invullen van de aanvraag. Deze
wordt gehouden op maandagen van 09:00 tot 10:00 uur bij Juvans aan de
Schoolstraat 38 in Hilvarenbeek en op dinsdagen van 13:00 tot 15:00 uur bij
ContourdeTwern aan de Vrijthof 11 in Hilvarenbeek.
Hoe werkt het?
De gemeente werkt samen met zorgverzekeraars VGZ en CZ. Zij hebben allebei
een uitgebreid aanvullend pakket samengesteld, speciaal voor de gemeente.
Pakketten, kosten en vergoedingen
Binnen de Collectieve Ziektekostenverzekering kunt u bij CZ en VGZ een keuze
maken uit verschillende zorgpolissen. U kiest de zorgpolis die het beste bij u
past. Op www.gezondverzekerd.nl kunt u de Collectieve
Ziektekostenverzekering en andere zorgverzekeringen met elkaar vergelijken.
Hier ziet u ook de vergoedingen en kunt u een aanvraag indienen.
De Collectieve Ziektekostenverzekering bestaat altijd uit een basisverzekering
én een aanvullende verzekering. De dekking en vergoedingen verschillen per
pakket. De gemeente biedt 2 verschillende pakketten aan.
“Meneer Suleyman doet een beroep op de WMO. Hij krijgt de
voorziening hulp bij het huishouden aangeboden. Hij moet
hiervoor een eigen bijdrage betalen. Doordat meneer Suleyman
een aanvullende ziektekostenverzekering via de gemeente heeft
afgesloten, wordt de eigen bijdrage door deze verzekering
vergoed.
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5. Individuele inkomenstoeslag

Wat is het?
Is uw inkomen al drie jaar of langer niet hoger dan 110% van de voor u van
toepassing zijnde bijstandsnorm en heeft u daarnaast geen uitzicht op een
hoger inkomen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een Individuele
inkomenstoeslag. Deze toeslag is belastingvrij en wordt één keer per jaar
uitbetaald.
Hoe hoog is de toeslag in 2018?
• € 396,- voor een alleenstaande
• € 500,- voor alleenstaande ouders
• € 567,- voor gehuwden/samenwonenden
Wat moet ik doen?
Wilt u in aanmerking komen voor de Individuele inkomenstoeslag, vul dan het
aanvraagformulier in. Dat kan op onze website www.hilvarenbeek.nl/
inkomenstoeslag of via www.berekenuwrecht/hilvarenbeek.
Lukt het niet om het formulier te downloaden en/of te printen, dan kunt u een
formulier afhalen bij de balie in het gemeentehuis. Ook kunt u telefonisch
vragen of u een formulier wordt toegezonden.
Hoe werkt het?
De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bekijkt of u aan de gestelde
voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken ontvangt u schriftelijk bericht over onze
beslissing.

“Nancy is een alleenstaande moeder met een dochter van vier jaar. Ze
verdient met haar baan bij de thuiszorg net genoeg om van rond te
komen. Ze heeft wegens omstandigheden geen uitzicht op verbetering
van haar inkomen. Dankzij de Individuele inkomenstoeslag krijgt ze één
keer per jaar een bedrag toegekend.
Zo kan ze met dit bedrag dit jaar de kinderkamer van haar dochter
opknappen”. Zij komt ook in aanmerking voor de Bijdrageregeling Sociale
Activiteiten voor zichzelf en ook voor haar dochtertje.
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6. Moeite met belasting betalen?

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt
betalen. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding of om een
betalingsregeling. In sommige gevallen kunnen de belastingen geheel of
gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Dit betekent dat u de belastingen niet of
niet helemaal hoeft te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de
volgende belastingen:
• Afvalstoffenheffing
• Rioolheffing
Wat moet ik doen?
Kwijtschelding aanvragen
U kunt kwijtschelding aanvragen via onze website
www.hilvarenbeek.nl/kwijtschelding. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
Lukt het niet om het formulier te downloaden en/of te printen, dan kunt u een
formulier afhalen bij de balie in het gemeentehuis. Ook kunt u telefonisch
vragen of u een formulier wordt toegezonden.
Indien u vorig jaar al kwijtschelding heeft gekregen, dan laten wij u via een brief
weten of u dit jaar ook weer in aanmerking komt voor kwijtschelding.
Betalingsregeling treffen
Als u een betalingsregeling wilt treffen, kunt u contact opnemen met de
gemeente via telefoonnummer (013) 505 83 00.
Hoe werkt het?
De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Binnen 8 weken ontvangt u schriftelijk
bericht over onze beslissing.
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7. Hulp bij schulden

Wat is het?
Wie zijn schulden niet meer zelf kan oplossen, kan daarbij hulp krijgen. Ook als
u advies wilt krijgen over de besteding van uw budget, kunt u terecht voor
hulp.
Wat moet ik doen?
Neem contact op met Juvans. Dat kan telefonisch via (073) 644 42 44 of via de
website www.juvans.nl → Geld en Werk → Hulp en advies bij (voorkoming van)
financiële problemen.
Ook is Juvans op maandagen van 9:00 tot 10:00 uur tijdens de
Formuliereninloop bereid u gratis te helpen. Juvans is gelegen aan de
Schoolstraat 38 in Hilvarenbeek.
Hoe werkt het?
Juvans kijkt samen met u naar uw financiële situatie:
• uw bestaande schulden en financiële verplichtingen
• het ontstaan van de schulden
• uw (gezamenlijke) inkomen
• uw vaste lasten en overige uitgaven
• uw bestedingspatroon
Plan van aanpak
Juvans beoordeelt uw situatie. Is er sprake van een overzichtelijke
schuldensituatie, dan helpt Juvans u om uw schulden op te lossen. Hoe dat
gebeurt, komt te staan in een plan van aanpak. Hier staat duidelijk in
omschreven wat u zelf kunt doen en welke ondersteuning u krijgt.
Indien uw schuldensituatie moeilijker is op te lossen, kan een medewerker van
de Kredietbank Nederland (KBN) u helpen. De KBN stelt samen met u een plan
van aanpak op. Daarin staan de afspraken die u met de Kredietbank maakt om
uw schulden op te lossen. Het kan zijn dat u in de schuldsanering komt of dat
de bank gebruik maakt van budgetbeheer.
Wat kost het?
De hulp van Juvans of de Kredietbank Nederland is gratis.
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Schulden de baas
Er is nog een mogelijkheid. Op
www.schuldendebaas.nl kunt u
online schuldhulpverlening aanvragen.
Achter uw eigen`computer, in uw
eigen tempo en wanneer het u
uitkomt. Alle informatie zet
u in een online programma.
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Ga naar
www.hilvarenbeek.nl/
werkeninkomen.
Hier kunt u een aantal
regelingen direct
aanvragen.
Vragen?
Heeft u na het lezen van dit
informatieblad nog vragen?
Of heeft u hulp nodig met het
invullen` van een
aanvraagformulier?
Neemt u dan contact op
met de gemeente via
(013) 505 83 00.
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