
Wijzer met je geld 
in Westerveld 

We informeren u graag over regelingen, 
toeslagen en tegemoetkomingen in Westerveld. 

Bijzondere bijstand

Regelingen 
     voor kinderen 

Geldpunt

Toeslagen Meer informatie
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Voor u ligt een folder om u te informeren over het 
aanbod van alle toeslagen en regelingen die er zijn. 
Soms is het moeilijk de eindjes aan elkaar te 
knopen. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan 
doen in Westerveld zijn de verschillende regelingen 
voor inwoners met een laag of minimum inkomen* 
op een rijtje gezet. 

* 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:

  Iedereen: Iedereen

  Ouderen:  Ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd)

  Gezinnen:  Gezinnen met inwonende kinderen tot 18 jaar

  Volwassenen:  Volwassenen (18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd)

  Studenten:  Studenten (18 tot 30 jaar)

  Kinderen: Kinderen
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Er zijn naast toeslagen en regelingen ook 

andere mogelijkheden en organisaties om 

u te helpen op het gebied van armoedepreventie.

Met de VoorzieningenWijzer weet u welke toeslagen 
en/of regelingen voor u gelden en of u de best passende 
energieleverancier en zorgverzekering heeft. Als inwoner 
van onze gemeente, kunt u zelf controleren wat voor u geldt. 
U krijgt ook gratis ondersteuning van een opgeleide adviseur. Samen regelt u 
direct wat kan. Kijk op de website datgeldtvoormij.nl/organisatie/westerveld of 
neem contact op met Emil Woltinge van Welzijn MensenWerk via 
voorzieningenwijzer@welzijnmw.nl.

Voorzieningenwijzer

Via de website Startpunt Geldzaken kunt u als inwoner van 
de gemeente Westerveld kosteloos en anoniem gebruikmaken 
van verschillende geldplannen. U wordt op weg geholpen om 
inzicht te krijgen over uw financiële situatie. Bekijk de website 
startpuntgeldzaken.nl/westerveld.

Startpunt Geldzaken

Gemeente Westerveld wil graag voorkomen dat u financiële 
problemen krijgt. Heeft u rekeningen nog niet betaald, 
waardoor er achterstanden zijn ontstaan? Dan neemt 
onze ervaringsdeskundige contact met u op, om samen 
naar een oplossing te kijken. Dit gebeurt door middel van een brief of 
telefoontje. Daarna volgt eventueel een huisbezoek.
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om inwoners in een zo vroeg 
mogelijk stadium te helpen als zij een betalingsachterstand hebben bij hun 
woningcorporatie, energiemaatschappij, waterbedrijf of zorgverzekeraar.

Vroegsignalering



Iedere woensdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur kunt 
u voor vragen en advies terecht bij een medewerker van de 
GKB en ervaringsdeskundige Karin van Iterson in het 
gemeentehuis in Diever. Maak een afspraak via 
telefoonnummer 06-28333936 of per e-mail via info@gemeentewesterveld.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.degkb.nl.

Geldpunt Westerveld

Welzijn MensenWerk (WMW) zet zich in om mensen, jong 
en oud, een betekenisvol leven te geven door iedereen mee 
te laten doen, dorpen en wijken leefbaar te houden en 
vrijwilligers aan zet te laten. Welzijn MensenWerk staat voor 
u klaar als u mee wilt doen in uw buurt, informatie of advies nodig heeft, 
mantelzorger bent of een ontmoeting of gezelligheid zoekt. 

Adres: Veldkamp 77, Havelte Telefoonnummer: 085-273 1444
E-mail: info@welzijnmw.nl Website: www.welzijnmw.nl

Welzijn Mensenwerk

Raad & Daad Werkelijk Westerveld biedt onafhankelijke 
ondersteuning voor verschillende (financiële) zaken. 
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: www.raadendaadwerkelijkwesterveld.nl

Raad & Daad Werkelijk Westerveld 



Rechtswinkel Steenwijk geeft gratis juridisch advies aan 
inwoners, verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties 
in Steenwijkerland en omliggende gemeenten. U kunt hier 
terecht met vragen over bijvoorbeeld: 
relaties, kinderen, werk en inkomen, belastingen en financiën, aankoop van 
artikelen, incassobureau en meer.

Adres: Stationsplein 10, Steenwijk Telefoonnummer: 06-30717904
E-mail: rechtswinkel@sociaalwerkdekop.nl
Website: www.rechtswinkelsteenwijk.nl

Rechtswinkel Steenwijk

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

Humanitas



Tegemoetkomingen en regelingen

Individuele 
inkomenstoeslag

Kwijtschelding 
gemeente-
belastingen

Kwijtschelding
Waterschaps-
belasting

Participatie-
bijdrage

Eenmalige extra 
participatie-
bijdrage 

Extra geld 
wanneer u langer 
op bijstands-
niveau leeft en er 
geen uitzicht op 
verbetering is. 

Niet hoeven 
betalen van de 
gemeentelijke 
belastingen.
Kwijtschelding 
aanvragen is 
mogelijk voor de 
aanslagen onroe-
rendezaakbelas-
ting (OZB), riool-
heffing en afval-
stoffenheffing.

Niet hoeven  
betalen van de 
waterschaps-
belasting. 

Een bijdrage voor 
kosten die nodig 
zijn om mee te 
kunnen doen in 
de maatschappij. 

Wordt verstrekt 
in het kalender-
jaar dat het kind 
voor het eerst 
naar het voortge-
zet onderwijs 
gaat tbv fiets of 
laptop.

Afhankelijk van 
uw persoonlijke 
situatie.

Afhankelijk van 
uw persoonlijke 
situatie, onder 
andere uw 
inkomen en uw 
vermogen.

Afhankelijk van 
uw persoonlijke 
situatie, onder 
andere uw 
inkomen en uw 
vermogen.

De bijdrage is 
voor elk gezinslid 
van 21 jaar e.o. 
en voor elk 
inwonend, ten 
laste komend, 
kind van 12 jaar 
e.o.

Afhankelijk van 
uw persoonlijke 
situatie.

Aanvragen bij 
gemeente 
Westerveld

Aanvragen bij 
gemeente 
Westerveld

Aanvragen bij 
GBLT

Aanvragen bij 
gemeente 
Westerveld

Aanvragen bij 
gemeente 
Westerveld

        Wat                    Uitleg                  Voor wie             Hoeveel                Hoe

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tegemoetkoming 
aanvullende 
zorgverzekering

Collectieve 
zorgverzekering

Studietoeslag

Huurtoeslag

Zorgtoeslag

Kinderbijslag

Kindgebonden 
budget

Een extra 
bijdrage bij hoge 
zorgkosten.

Een bijdrage voor 
een collectieve 
zorgverzekering 
(gemeentepolis).

Een maandelijkse 
bijdrage wanneer 
u studeert en 
niets kunt 
bijverdienen 
i.v.m. een 
chronische ziekte 
of beperking.

Bijdrage in de 
huurlasten.

Bijdrage in de 
zorgkosten.

De overheid be-
taalt mee aan de 
kosten die horen 
bij de opvoeding 
van een kind. 

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

Afhankelijk van
uw persoonlijke
situatie.

Afhankelijk van 
de keuze van het 
verzekerings-
pakket.

Afhankelijk van 
uw leeftijd.

Afhankelijk van 
uw huurprijs, 
inkomen, leeftijd 
en woonsituatie. 

Afhankelijk van 
uw inkomen. 

Afhankelijk van 
de leeftijd van 
uw kind.

Afhankelijk van 
uw inkomen, de 
hoogte van uw 
vermogen, hoe-
veel kinderen u 
heeft en hun 
leeftijd. 

Aanvragen bij 
gemeente 
Westerveld

Meer informatie 
over de 
pakketten en/of 
aanmelden via 
Gezondverzeker
d.nl

Aanvragen bij 
gemeente 
Westerveld

Aanvragen bij 
Belastingdienst

Aanvragen bij 
Belastingdienst

Aanvragen bij 
SVB

U krijgt automa-
tisch bericht als u 
hier recht op 
hebt. Krijgt u 
geen bericht? 
Dan kunt u het 
aanvragen bij 
Belastingdienst.

 

 

 

 

 

 

De zorgverzekeraar 
accepteert u zonder 
medische keuring.

 

        Wat                    Uitleg                  Voor wie             Hoeveel                Hoe

 

 

 



 

 

 

Kinderopvang-
toeslag en 
bijdrage 
kinderopvang 

Tegemoetkoming 
schoolkosten

Studie-
financiering, 
studielening en 
aanvullende 
studiebeurs

Bijdrage in de 
kosten van de 
kinderopvang. 
De bijdrage 
kinderopvang is 
een extra 
bijdrage naast de 
kinderopvang-
toeslag. 

Basis- en/of 
aanvullende 
toelage die 
bestaat uit een 
tegemoetkoming 
schoolkosten 
en/of lesgeld.

Bijdrage in de 
studiekosten. 

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

Afhankelijk van 
inkomen ouders, 
soort onderwijs 
en woonsituatie 
scholier.

Afhankelijk van 
de opleiding.

Aanvragen bij 
Belastingdienst

Aanvragen bij 
DUO

Aanvragen bij 
DUO

 

        Wat                    Uitleg                  Voor wie             Hoeveel                Hoe

Bijzondere bijstand

Bijzondere 
bijstand

Noodzakelijke 
kosten waar niet 
voor gespaard 
kan worden. 

Afhankelijk van 
de gemaakte 
kosten.

Aanvragen bij 
gemeente 
Westerveld

 

        Wat                    Uitleg                  Voor wie             Hoeveel                Hoe



Regelingen voor kinderen

Jeugdfonds Sport 
& Cultuur

Nationaal Fonds 
Kinderhulp

Stichting Jarige 
Job

Dakajam

Leerlingen-
vervoer

Vergoeding voor 
sportcontributie en 
eventueel de aan-
schaf van sportkle-
ding. Vergoeding 
voor lesgeld en even-
tueel een bijdrage 
aan materiaal, mu-
ziek maken, schilde-
ren of toneel spelen. 

Vergoeding van 
zwemlessen, een 
fiets, een laptop, een 
dagje uit of een bij-
drage aan opleiding. 

Feestelijke verjaar-
dagsbox met versie-
ring, ingrediënten 
voor een taart, een 
traktatie en een mooi 
cadeau.

Een week vol met 
uitdagende activitei-
ten voor kinderen die 
om verschillende 
redenen niet op 
vakantie kunnen 
gaan.

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

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

Afhankelijk van 
de aanvraag.

Eén 
verjaardagsbox 
per kind per jaar.

De kosten van 
Dakajam worden 
gedekt.

De kosten van 
het leerlingen-
vervoer worden 
gedekt. 

Aanvragen via 
Beweegcoach, 
Welzijn 
MensenWerk of 
via Tweede Kans 
Kleding 
Westerveld

Aanvragen via 
Beweegcoach, 
Welzijn 
MensenWerk of 
via Tweede Kans 
Kleding 
Westerveld

Aanvragen via 
Beweegcoach, 
Welzijn 
MensenWerk of 
Voedselbank 
Westerveld

Aanvragen via 
Beweegcoach

Aanvragen via 
gemeente 
Westerveld. 

 

Kinderen
van 4 tot 18 
jaar 

Kinderen
van 0 tot 20 
jaar.

Kinderen
van 4 t/m 12 
jaar

Kinderen
van 5 t/m 18 
jaar 

Gezinnen

4-18

 

0-20

 

4-12

 

5-18

 

 

        Wat                    Uitleg                  Voor wie             Hoeveel                Hoe

               

W

E
S

T
E

R
V
E

LD



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 gemeente Westerveld verschillende regelingen. 
Deze regelingen zijn er zodat iedereen mee kan doen, 
van jong tot oud. De beweegcoaches zijn ook te 
bereiken via de contactgegevens van de gemeente.

Adres: Raadhuislaan 1, Diever. 
Telefoonnr:  14 0521
E-mail: info@gemeentewesterveld.nl, 
  beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
Website:  www.gemeentewesterveld.nl

Tweede Kans Kleding Westerveld is een kledingwinkel 
voor iedereen in gemeente Westerveld die door 
omstandigheden onvoldoende budget heeft om kleding 
of speelgoed te kopen. Hier is ook het MUP 
(Menstruatieproducten Uitgifte Punt) gevestigd voor het 
afhalen van gratis maandverband en tampons. 

Adres: Entingheweg 13, Dwingeloo. 
Telefoonnr.:  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 heb-
ben. Eens per twee weken worden er voedselpakketten 
uitgedeeld. Bel voor voedselhulp en (her)screening met 
06-51512180.

Adres: Oeveraseweg 4, Havelte. 
Telefoonnr.:  0521-551285
E-mail: westerveld@voedselbankzuidwestdrenthe.nl
Website:  voedselbankzuidwestdrenthe.nl





Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
Website: www.svb.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Website: www.duo.nl

Belastingdienst
Website: www.belastingdienst.nl

GBLT
Website: www.gblt.nl

Colofon

Deze informatiebrochure is een uitgave van:

  Gemeente Westerveld
  Postbus 50, 7970 AB Havelte
Bezoekadres:  Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever
Telefoon:  14 0521
E-mail:  info@gemeentewesterveld.nl
Internet: www.gemeentewesterveld.nl
Twitter:  @gem_westerveld
Tekst:   Gemeente Westerveld
Vormgeving:  OND Media
Uitgave: 2022 



Wijzer met je geld 
in Westerveld 


