Wijzer met je geld
in Westerveld
We helpen u graag met regelingen,
toeslagen en tegemoetkomingen in Westerveld,
zodat u wijzer met uw geld om kunt gaan!

Bijzondere bijstand
and

Toeslagen
Regelingen
voor kinderen

Meer informatie

Met een laag of minimum inkomen* is het soms moeilijk de eindjes aan
elkaar te knopen. Om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen in
Westerveld zijn er verschillende regelingen voor mensen met een laag of
minimum inkomen.
In deze folder worden alle regelingen in de gemeente Westerveld uitgelegd.
*Een laag of minimum inkomen noemen we ook wel het sociaal minimum. Meer informatie en actuele
bedragen: www.rijksoverheid.nl

Voor wie?
In de folder gebruiken we symbolen om aan te geven voor wie de regeling van toepassing is.
De symbolen betekenen:

Iedereen

Gezinnen met inwonende kinderen tot 18 jaar

Volwassenen (18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd)

Ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd)

Inwoners met een chronische ziekte en/of beperking

Studenten (18 tot 30 jaar)

Kinderen

Bijzondere bijstand
Mogelijkheden ?

Wat?

Bijzondere
bijstand

Onverwachte
kosten waar niet
voor gespaard kan
worden

Voor wie?

Hoeveel?

Hoe?

Afhankelijk van de
gemaakte kosten

Aanvragen bij de
gemeente
Westerveld

Tegemoetkomingen
Mogelijkheden ?

Wat?

Individuele
inkomenstoeslag

Extra geld wanneer
u drie jaar of langer
op bijstandsniveau
leeft

Voor wie?

Hoeveel?

Hoe?

Afhankelijk van uw
persoonlijke
situatie

Aanvragen bij de
gemeente
Westerveld

Niet hoeven
Kwijtschelding
gemeentebelastingen betalen van de
gemeentelijke
belastingen.
Kwijtschelding
aanvragen is
mogelijk voor de
aanslagen
onroerendezaak
belasting (OZB),
rioolheffing en
afvalstoffenheffing

Afhankelijk van uw Aanvragen bij de
persoonlijke
gemeente
situatie, onder
Westerveld
andere uw inkomen
en uw vermogen

Niet hoeven betalen
Kwijtschelding
waterschapsbelasting van de waterschapsbelasting

Afhankelijk van uw Aanvragen bij GLBT
persoonlijke situatie,
onder andere uw
inkomen en uw
vermogen

Participatiebijdrage

De
participatiebijdrage
is per gezinslid.
Voor kinderen
tussen de 12 en 18
jaar oud kunt u
een extra toeslag
krijgen

Een bijdrage voor
activiteiten en de
aanschaf van
goederen die te
maken hebben met
meedoen in de
maatschappij

Aanvragen bij de
gemeente
Westerveld

Toeslagen en (landelijke) regelingen
Mogelijkheden?

Wat?

Huurtoeslag

Voor wie?

Hoeveel?

Hoe?

Bijdrage in de
huurkosten

Afhankelijk van uw
huurprijs, inkomen,
leeftijd en
woonsituatie

Aanvragen bij de
Belastingdienst

Zorgtoeslag

Bijdrage in de
zorgkosten

Afhankelijk van uw
inkomen

Aanvragen bij de
Belastingdienst

Tegemoetkoming
zorgkosten

Een extra bijdrage
in de zorgkosten

Afhankelijk
van uw persoonlijke
situatie

Aanvragen bij de
gemeente
Westerveld

Collectieve
zorgverzekering

Wanneer u een
laag inkomen
en weinig vermogen
heeft kunt u
gebruik maken van
de collectieve
zorgverzekering

Afhankelijk van uw
keuze voor een
zorgverzekeraar
en het
verzekeringspakket

Aanvragen bij de
gemeente
Westerveld

De zorgverzekeraar
accepteert u
zonder medische
keuring

Kinderbijslag

De overheid betaalt
mee aan de kosten
die horen bij de
opvoeding van een
kind

Afhankelijk van de
leeftijd van uw kind

Aanvragen bij de
SVB

Kindgebonden
budget

Bijdrage in de
kosten voor uw
kinderen tot 18 jaar.
Deze bijdrage
krijgt u naast de
kinderbijslag

Afhankelijk van uw
inkomen, de hoogte
van uw vermogen,
hoeveel kinderen
u heeft en hun
leeftijd

U krijgt automatisch
bericht als u hier
recht op hebt. Krijgt
u geen bericht?
Dan kunt u het
aanvragen bij de
Belastingdienst

Afhankelijk van uw
inkomen, het aantal
kinderen en het
soort opvang

Aanvragen bij de
Belastingdienst

Afhankelijk van
de schoolsoort en
nationaliteit

Aanvragen bij
DUO

Kinderopvangtoeslag Bijdrage in de kosten
en bijdrage
van de kinderopvang.
kinderopvang
De bijdrage
kinderopvang is een
extra bijdrage naast
de
kinderopvangtoeslag
Tegemoetkoming
schoolkosten

Er zijn verschillende
regelingen,
afhankelijk van het
inkomen van de
ouders en het soort
onderwijs

Studiefinanciering,
Studielening en
aanvullende
studiebeurs

Bijdrage in de
studiekosten

Afhankelijk van
de opleiding

Aanvragen bij
DUO

Individuele
studietoeslag

Extra geld wanneer u
studeert en niet in
staat bent om het
wettelijk
minimumloon te
verdienen

Afhankelijk van
uw aanvraag

Aanvragen bij de
gemeente
Westerveld

Regelingen voor kinderen
Mogelijkheden?

Wat?

Jeugdfonds Sport
& Cultuur

Vergoeding voor
sportcontributie en
eventueel de
aanschaf van
sportkleding.
Vergoeding voor
lesgeld en eventueel
een bijdrage aan
materiaal, muziek
maken, schilderen
of toneel spelen

Nationaal Fonds
Kinderhulp

Stichting Jarige Job

Hulp voor kinderen
en jeugdigen die
opgroeien in armoede.
Bijvoorbeeld voor
financiering van
zwemlessen, een fiets,
een laptop, een dagje
uit of een bijdrage aan
een opleiding
Een feestelijke
verjaardagsbox met
versiering,
ingrediënten voor
een taart, een
traktatie en een
mooi cadeau

Voor wie?

Van 4 tot 18 jaar

Hoeveel?

Hoe?

Maximaal  225,per kind per jaar
voor sport en
maximaal  425,per kind per
cursusjaar voor
cultuur

Aanvragen kan via
de Beweegcoach,
WelzijnMensenWerk
of via Tweede Kans
Kleding Westerveld

Afhankelijk van de
aanvraag

Aanvragen kan via
de Beweegcoach,
WelzijnMensenWerk
of via Tweede Kans
Kleding Westerveld

Eén verjaardagsbox
per kind per jaar

Aanvragen kan via
de Beweegcoach,
WelzijnMensenWerk
of Voedselbank
Westerveld

Van 0 tot 20 jaar

Van 4 tot 12 jaar

Dakajam

Een week vol met
uitdagende activiteiten voor kinderen en
jeugdigen die om
verschillende redenen Van 5 t/m 18 jaar
niet op vakantie
kunnen

De kosten van
Dakajam worden
gedekt

Aanvragen kan via
de Beweegcoach

Leerlingenvervoer

Bijdrage in de kosten
leerlingenvervoer
wanneer uw kind
naar het (speciaal)
basis of voortgezet
onderwijs gaat

De kosten van het
leerlingenvervoer
worden gedekt

Aanvragen bij de
gemeente
Westerveld

Meer weten of hulp nodig?
Heeft u een vraag over een bepaalde regeling of wilt u weten hoe u een aanvraag kunt doen?
Neem dan contact op met de betreffende organisatie. Hieronder vindt u alle contactgegevens.
Voor mensen die van weinig geld moeten rondkomen heeft de gemeente
Westerveld verschillende regelingen. Deze regelingen zijn er zodat iedereen
mee kan doen, van jong tot oud. De beweegcoaches zijn te bereiken via de
contactgegevens van de gemeente.
Adres: Raadhuislaan 1, Diever. Telefoonnummer: 14 0521
E-mail: info@gemeentewesterveld.nl, beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl.
Website: www.gemeentewesterveld.nl

Gratis Tweede Kans Kleding Westerveld is een kledingwinkel voor iedereen
in de gemeente Westerveld die door omstandigheden onvoldoende budget
heeft om kleding te kopen.
Adres: Entingheweg 13, Dwingeloo. Telefoonnummer: 06-22856227
E-mail: info@kledingbankwesterveld.nl
Website: www.kledingbankwesterveld.nl
De Voedselbank, uitgiftepunt Westerveld geeft noodhulp aan huishoudens
die een steuntje in de rug nodig hebben. Eén keer per twee weken worden
er voedselpakketten uitgedeeld. Bel voor voedselhulp en (her)screening met
06-51512180.
Adres: Oeveraseweg 4, Havelte. Telefoonnummer: 0521-551285
E-mail: westerveld@voedselbankzuidwestdrenthe.nl
Website: www.voedselbankzuidwestdrenthe.nl

Belastingdienst
Website: www.belastingdienst.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs
Website: www.duo.nl

Sociale Verzekeringsbank
Website: www.svb.nl

GBLT
Website: www.glbt.nl

Andere organisaties die u kunnen helpen op het gebied van armoedepreventie
Welzijn MensenWerk (WMW) werkt vraaggericht op basis van de behoeften,
met eigen kracht van inwoners als uitgangspunt. De sociaal werkers nemen
direct contact op en maken gebruik van informele netwerken en vrijwilligers.
Daarnaast worden er algemene voorzieningen georganiseerd op buurt- en
dorpsniveau.
Adres: Veldkamp 77, Havelte Telefoonnummer: 085-2731426
E-mail: info@welzijnmw.nl, Website: www.welzijnmw.nl

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) is er voor informatie en advies over
financiën, budgetbeheer, schuldregeling en beschermingsbewind. De GKB
biedt hulp bij (dreigende) financiële problemen. Iedere woensdag van 09.00 12.00 uur is er een spreekuur in het gemeentehuis in Diever.
Adres: Overcingellaan 15, Assen. Telefoonnummer: 0592-366099
E-mail: info@degkb.nl, Website: www.degkb.nl

Heeft u soms moeite met het op orde houden van uw (financiële)
administratie? De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie helpen u
thuis om samen de administratie en financiën op orde te brengen. De
vrijwilligers nemen niet uw taak en verantwoordelijkheid over maar proberen
u kosteloos te helpen.
Adres: Binnenweg 70, Nijeveen. Telefoonnummer: 0522-261828
E-mail: meppel@humanitas.nl, Website: www.humanitas.nl

Heeft u een vraag over regels? Voor allerlei kunt u bij Raad & Daad Werkelijk
Westerveld terecht. Zij bekijken samen met u welke mogelijkheden er zijn
binnen wet- en regelgeving. Het is gratis en voor iedereen in de gemeente
Westerveld.
Adres: Entingheweg 13, Dwingeloo. Telefoonnummer: 06-22856227
E-mail: info@raadendaadwerkelijkwesterveld.nl
Website: raadendaadwerkelijkwesterveld.nl

Rechtswinkel Steenwijk geeft gratis juridisch advies aan inwoners,
verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties in Steenwijkerland en
omliggende gemeenten. U kunt hier terecht met een breed scala van vragen
over bijvoorbeeld: relaties, kinderen, werk en wonen, belastingen en
financiën, aankoop van artikelen, incassobureau en meer.
Adres: Stationsplein 10, Steenwijk. Telefoonnummer: 06-30717904
Email: rechtswinkel@sociaalwerkdekop.nl,
Website: www.rechtswinkelsteenwijk.nl

Wijzer met je geld
in Westerveld

