GELDWIJZER
Rondkomen van een laag inkomen is niet gemakkelijk. Er bestaan verschillende regelingen die het
inkomen aanvullen. Veel mensen kennen veel regelingen niet. Daarom deze geldwijzer.
______________________________________________________________________
Als u twijfelt of u wel voor een bepaalde regeling in aanmerking komt geldt de volgende
tip: bij twijfel ALTIJD proberen, aanvragen kost niets en in de praktijk blijkt dat het vaak
(onverwacht) toch tot een uitkering komt!
______________________________________________________________________
Belangrijk bij het lezen: Vaak wordt gesproken over ‘de bijstandsnorm’. Dit betekent niet dat de
regeling alleen geldt als u een bijstandsuitkering heeft. Het kan heel goed zo zijn dat u bijvoorbeeld
AOW heeft, een WAO- of WW-uitkering, een minimumloon, enzovoort. Toch kan dan de
bijstandsnorm voor u van toepassing zijn, zie onderstaande tabel.
Overzicht 105% van de bijstandsnorm per 1 januari 2006. Bedragen zijn netto bedragen per maand,
zonder vakantiegeld.
23 tot 65 jaar
65 jaar of ouder
Alleenstaande
€ 839,62
€ 911,85
Alleenstaande ouder
€ 1.079,51
€ 1.131,44
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden
€ 1.199,45
€ 1.259,89
Onderstaand vindt u de diverse regelingen met ondermeer:
Î Naam van de regeling
Î Waarvoor?
Î Voor wie?
Î Hoe?
Î Meer informatie
______________________________________________________________________
Î Bijzondere bijstand
Î Bijzondere bijstand is een bijdrage in niet-alledaagse kosten. Bijzondere bijstand kan een
uitkomst bieden als blijkt dat uw inkomen niet voldoende is om bepaalde kosten zelf te betalen.
Î Waarvoor? U kunt bijzondere bijstand aanvragen als het gaat om bijzondere en noodzakelijke
kosten. Dat zijn kosten die u door persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte, handicap of
ouderdom) moet maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bril, verhuiskosten, reparatie
wasmachine, medische kosten die niet vergoed worden, enzovoort.
Î Voor wie? Of u bijzondere bijstand krijgt en hoe hoog de bijdrage is, hangt af van uw
persoonlijke omstandigheden en inkomen. Bijzondere bijstand is niet alleen bestemd voor mensen
met een uitkering van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of een ander (laag) inkomen, bijvoorbeeld
een AOW-uitkering of een pensioen. Ook mensen met een hoger inkomen kunnen bijzondere
bijstand aanvragen.
Î Hoe? Bijzondere bijstand vraagt u aan bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente
Zwolle. U moet hiervoor gebruik maken van een speciaal aanvraagformulier. Dit formulier kunt u
afhalen bij: Gemeente Zwolle, Werkplein de Lure, Hanzelaan 180, telefoon: 038-4989111
Î Meer informatie? Sociale Zaken en Werkgelegenheid, elke werkdag bereikbaar van 10.00 tot
12.00 uur, telefoon 038-4983000.
Î Opmerkingen: Voor alle zekerheid: altijd eerst aanvragen, zo mogelijk met een offerte of
kostenopgave, wachten op toestemming en dan pas kopen! Verder is het altijd belangrijk om
rekeningen te bewaren. De bijzondere bijstand betaalt namelijk alleen uit als u rekeningen kunt
laten zien.
Î Kwijtschelding gemeentelijke heffingen
Î Een kwijtschelding of vermindering gemeentelijke heffingen is een (gedeeltelijke) ontheffing van
de betaling van de gemeentelijke heffingen.
Î Waarvoor? Gemeentelijke heffingen waarvoor (gedeeltelijk) kwijtschelding aangevraagd kan
worden, zijn:
• onroerende zaakbelasting (OZB)

• afvalstoffenheffing
• rioolrechten
• onderhoudsrecht graven
Î Voor wie? De aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om
voor kwijtschelding of vermindering in aanmerking te komen.
Î Hoe? Voor het aanvragen van de kwijtschelding moet u gebruik maken van een door de
gemeente vastgesteld formulier. De formulieren zijn af te halen bij:
• Informatiecentrum van de Gemeente Zwolle aan het Grote Kerkplein 15
• Publieksbalie van het Stadskantoor aan het Lübeckplein 2
Het formulier kan op verzoek ook worden toegezonden via telefoonnummer 038-4982200.
Het ingevulde, ondertekende en van bewijsstukken voorziene formulier stuurt u op naar de afdeling
Bedrijfsbureau Centrale Invorderingen en Belastingen van de gemeente Zwolle. U kunt dit formulier
ook afgeven bij het Informatiecentrum of de publieksbalie van het Stadskantoor.
Î Meer informatie? Balie Burgerzaken en Belastingen, telefoon 038-4982200.
Î Langdurigheidstoeslag
Î Waarvoor? Langdurigheidstoeslag is bedoeld voor mensen die langer dan vijf jaar een minimaal
inkomen hebben.
Î Voor wie? U kunt in aanmerking komen voor langdurigheidstoeslag als u voldoet aan een aantal
voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn de volgende:
• U heeft vijf jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau;
• In die vijf jaar heeft u geen inkomsten ontvangen uit werk of in verband met werk;
• U heeft in de afgelopen vijf jaar geen loon, WW-uitkering of een uitkering volgens de
ziektewet ontvangen.
• Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering op minimumniveau ontvangt gelden aanvullende
voorwaarden: uw uitkering moet gebaseerd zijn op een arbeidsongeschiktheidspercentage
van 80% of meer.
• Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) is in 2006 niet hoger dan € 5.180,- (alleenstaanden)
of € 10.360,- (gezinnen).
• U heeft de afgelopen vijf jaar voldoende geprobeerd om een baan te vinden.
• U bent tussen de 23 en 65 jaar.
Î Hoeveel kunt u krijgen? De hoogte van de toeslag verschilt per leefsituatie:
• Als u getrouwd bent of samenwoont, dan krijgt u € 473,00
• Bent u alleenstaand ouder, dan krijgt u € 425,00
• Een alleenstaande ontvangt € 331,00
U krijgt de toeslag één keer per jaar.
Î Hoe? U kunt de langdurigheidstoeslag aanvragen bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de
gemeente Zwolle. Hiervoor moet u gebruik maken van een speciaal formulier. Het formulier is
verkrijgbaar bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, het Informatiecentrum, Grote Kerkplein 15 en de
wijkservicepunten. Eventueel kunt u ook telefonisch om toezending van een formulier verzoeken via
het telefoonnummer 038-4989111.
U vult het formulier volledig in, ondertekent het en stuurt het formulier vervolgens samen met de
gevraagde bewijsstukken op naar de gemeente Zwolle. Na ontvangst van uw aanvraag bekijkt
Sociale Zaken en Werkgelegenheid of u de toeslag ook daadwerkelijk krijgt.
U moet deze toeslag elk jaar opnieuw aanvragen.
Î Meer informatie? Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoon 038-4983078.
Î Subsidie voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
Î Waarvoor? Deze subsidie is bedoeld voor het betalen van kosten die te maken hebben met een
chronische ziekte of een lichamelijke beperking. Voor ouderen van 65 jaar en ouder is de subsidie
ook bedoeld voor het betalen van de kosten van:
• sociaal-culturele, recreatieve en sportieve activiteiten (ook die van bijvoorbeeld het
wijkcentrum of Stichting Welzijn Ouderen Zwolle);
• het abonnement van de bibliotheek, de krant en een tijdschrift;
• telefoonabonnement;
• de ouderenkaart van de Nederlandse Spoorwegen
Î Voor wie?
Voor mensen jonger dan 65 jaar gelden de volgende voorwaarden:
• het inkomen is niet hoger dan 105% van de bijstandsnorm;

•

u of uw partner beschikt over een indicatie voor thuiszorg, een voorziening voor wonen, werk
of vervoer op basis van de AWBZ of de Wet voorzieningen gehandicapten (bijvoorbeeld een
WVG-pas) óf u of uw partner ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar 80 tot
100%.
Voor mensen van 65 jaar en ouder gelden de volgende voorwaarden:
• het inkomen is niet hoger dan 105% van de bijstandsnorm;
• u maakt kosten voor deelname aan activiteiten.
Let op! als u 65 jaar of ouder bent heeft u dus geen indicatie voor thuiszorg en dergelijke nodig om
voor deze subsidie in aanmerking te komen!
Î Hoogte? De subsidie bedraagt € 175,- per huishouden per jaar.
Î Hoe? U kunt de subsidie aanvragen met een speciaal aanvraagformulier(‘aanvraagformulier
inkomensondersteuning 2006’). Dit formulier is verkrijgbaar bij:
• Gemeente Zwolle, Werkplein de Lure, Hanzelaan 180
• Informatiecentrum gemeente Zwolle, Grote Kerkplein 15
Eventueel kunt u ook telefonisch om dit formulier verzoeken via telefoonnummer 038-4983079.
Î Meer informatie? Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoon 038-4983079.
Î Activiteitensubsidie voor kinderen van 4 tot 18 jaar
De activiteitensubsidie is bedoeld om kinderen van 4 tot 18 jaar de mogelijkheid te bieden om deel
te nemen aan recreatieve of sportieve activiteiten. Ook schoolkosten of activiteiten die door de
school van de kinderen worden georganiseerd vallen onder deze subsidie.
ÎWaarvoor? Deze subsidie is bestemd voor:
• sociaal-culturele, recreatieve en/of sportieve activiteiten;
• abonnementen op bibliotheek;
• toegangskaarten concert, disco, bioscoop, theater, museum, sportwedstrijden enzovoort;
• entreebewijzen pretparken, dierentuin, zwembad;
• aanschaf sportkleding of hobbyartikelen;
• schoolkosten.
Î Voor wie? De subsidie is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar oud die leven
van een inkomen dat niet hoger is dan 105% van de bijstandsnorm. Dat kan een bijstandsuitkering
zijn, maar ook een WW of een baan met een loon dat op 105% van de bijstandsnorm ligt.
Î Hoogte? De subsidie bedraagt € 150,- per kind per jaar.
Î Hoe? U kunt de ondersteuning aanvragen met een speciaal
aanvraagformulier(‘aanvraagformulier inkomensondersteuning 2006’). Dit formulier is verkrijgbaar
bij:
• Gemeente Zwolle, Werkplein de Lure, Hanzelaan 180
• Informatiecentrum gemeente Zwolle, Grote Kerkplein 15
Eventueel kunt u ook telefonisch om dit formulier verzoeken via telefoonnummer 038-4983079.
Î Meer informatie? Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoon 038-4983079.
Î Computerapparatuur voor kinderen van 12 tot 18 jaar
Î Waarvoor? De gemeente stelt ouders tegen een kleine vergoeding per maand een computer
beschikbaar.
Î Voor wie? De regeling geldt voor ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar oud die
leven van een inkomen dat niet hoger is dan 105% van de bijstandsnorm. Dat kan een
bijstandsuitkering zijn, maar ook een WW of een baan met een loon dat op 105% van de
bijstandsnorm ligt.
Î Wat kost het? Per gezin wordt één computer verstrekt op basis van een huurkoopovereenkomst.
Hiervoor betaalt u gedurende drie jaar € 12,- per maand en als u zich aan de huurovereenkomst
heeft gehouden, is daarna de computer uw eigendom.
Î Hoe? U kunt de ondersteuning aanvragen met een speciaal
aanvraagformulier(‘aanvraagformulier inkomensondersteuning 2006’). Dit formulier is verkrijgbaar
bij:
• Gemeente Zwolle, Werkplein de Lure, Hanzelaan 180
• Informatiecentrum gemeente Zwolle, Grote Kerkplein 15
Eventueel kunt u ook telefonisch om dit formulier verzoeken via telefoonnummer 038-4983079.
Î Meer informatie? Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoon 038-4983079.

Î Zorgtoeslag
Î Waarvoor? Om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden, is er de zorgtoeslag. Dit
is een tegemoetkoming van de Belastingdienst.
Î Voor wie? U hebt in principe recht op zorgtoeslag bij een jaarinkomen tot maximaal 25.000 euro
als u alleenstaand bent (maximaal 400 euro zorgtoeslag per jaar) en bij een gezamenlijk inkomen
tot maximaal 40.000 euro als u een meerpersoonshuishouden vormt (maximaal 1.150 euro
zorgtoeslag per jaar).
Î Hoogte? De hoogte van deze zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele
partner. Wie een laag inkomen heeft, krijgt meer zorgtoeslag dan iemand met een hoger inkomen.
Î Hoe? Zorgtoeslag kunt u aanvragen met een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier. Dit
formulier is te verkrijgen bij de belastingdienst, telefoon 0800-0543 (gratis). U kunt uw aanvraag
ook per computer doen (www.toeslagen.nl).
Î Meer informatie? Belastingdienst 800-0543 (gratis) of www.toeslagen.nl.
Î Huurtoeslag
Deze bijdrage heette voorheen huursubsidie. Vanaf 1 januari 2006 heet deze bijdrage huurtoeslag.
Î Waarvoor? Als u veel huur betaalt in verhouding tot uw inkomen, dan kunt u onder bepaalde
voorwaarden huurtoeslag krijgen.
Î Voor wie? De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurtoeslag zijn:
• U bent 18 jaar of ouder;
• U huurt een zelfstandige woning (een woonruimte met een eigen toegangsdeur, een eigen
toilet en keuken).
• U huurlasten zijn niet te hoog of te laag. Dit is afhankelijk van uw situatie. De kale huur
(zonder servicekosten en dergelijke) mag in ieder geval niet lager zijn dan € 193,50 en niet
hoger dan € 604,72.
• Uw inkomen en uw vermogen zijn niet te hoog (informeert u bij uw verhuurder of bij de
belastingdienst, telefoon 0800-0543 (gratis) naar welke grenzen voor uw situatie gelden).
ÎHoogte? De huursubsidie is afhankelijk van de huur en van uw inkomen. De huursubsidie neemt
af naarmate het inkomen hoger is. Ook moet u voor een hogere huur meer zelf betalen: de
huursubsidie daalt bij een hogere huur.
Î Hoe? Huurtoeslag kunt u aanvragen met een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier. Dit
formulier is te verkrijgen bij de belastingdienst, telefoon 0800-0543 (gratis). U kunt uw aanvraag
ook per computer doen (www.toeslagen.nl).
Î Meer informatie? Belastingdienst 0800-0543 (gratis), of www.toeslagen.nl.
Î Tegemoetkoming schoolkosten
Î Waarvoor? Ouders van schoolgaande kinderen die jonger zijn dan achttien jaar, kunnen een
tegemoetkoming schoolkosten aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor
schoolboeken, leermiddelen en soms ook het lesgeld.
Î Voor wie? U komt voor deze tegemoetkoming in aanmerking als uw kind volledig dagonderwijs
volgt aan het VBO, VMBO, het beroepsonderwijs, VWO, HAVO of MAVO. Bovendien moet de
opleiding worden bekostigd of zijn aangewezen door de overheid (dus geen particuliere scholen).
Î Hoogte? Hoeveel geld u krijgt hangt onder meer af van de leeftijd van uw kind, het soort
onderwijs, in welke klas uw kind zit en de hoogte van uw inkomen. Is het inkomen van u en uw
partner minder dan € 29.482, dan kunt u in aanmerking komen voor het maximale bedrag. Maar
ook als u meer verdient, kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke tegemoetkoming.
Hoe? U kunt deze tegemoetkoming aanvragen op www.ib-groep.nl of met het aanvraagformulier
dat is te verkrijgen bij de Informatie Beheer Groep, telefoon 055-5997755.
Î Meer informatie? Informatie Beheer Groep (de instantie die de regeling uitvoert), telefoon 0505997755 of www.ib-groep.nl.
_______________________________________________________________________________
Als u zelf niet (geheel) in staat bent om de verschillende formulieren die bij verschillende
regelingen nodig zijn in te vullen, dan kunt u hulp vragen bij de Sociaal Raadslieden van
Stichting de Kern (telefoon 038-4258888) of, indien u 55 jaar of ouder bent, bij Stichting
Welzijn Ouderen Zwolle (telefoon 038-4291281).

