Werken loont

Bijzondere bijstand
& minimaregelingen
Rondkomen met een laag inkomen

Inhoudsopgave

“

Door deze regelingen kan ik mijn kinderen de kansen bieden waar ze
recht op hebben. Zoals meegaan op schoolreisjes en lid worden van
een sportclub. Dat is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Het is
mooi dat dit kan. Als moeder wil je toch het allerbeste voor je kinderen.
Het voelt goed dat ISD Kompas je daarin steunt.
Gelukkig werken er bij ISD Kompas mensen die met je meedenken.
Ik had er geen idee van dat er bijvoorbeeld een regeling is voor het
uitoefenen van hobby’s. ISD Kompas heeft mij laten zien wat de
mogelijkheden zijn en geholpen met de aanvraag. Hierdoor kreeg
ik financieel meteen al meer ruimte.
Mooi dat er in Nederland een vangnet is voor mensen die – zonder dat
ze er zelf iets aan kunnen doen – geen inkomen hebben. Al blijft het
ontzettend pijnlijk als je daar gebruik van moet maken. Dat je hier ook
iets voor terugdoet, vind ik logisch. Niet alleen omdat je dat de
maatschappij verplicht bent, maar ook omdat dit je de kans geeft
weer mee te doen. Daarom doe ik diverse vrijwilligersactiviteiten.
Het is fijn dat een organisatie zoals ISD Kompas je ondersteunt en helpt.
Als je ineens zonder inkomen zit, beland je in een onbekende wereld.
Ik had echt geen flauw idee waar ik moest beginnen. ISD Kompas maakt
je wegwijs en regelt ook heel veel zaken. Zo zorgen zij er bijvoorbeeld
voor dat ondersteunende toeslagen worden aangevraagd.

Iedereen moet de kans hebben
om mee te kunnen doen

“
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Bovenstaande reacties komen uit de inspiratieverhalen van
ISD Kompas. De hele verhalen leest u op www.isd-kompas.nl.
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R ond k omen met e e n laag in k o m e n
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ISD Kompas helpt
& ondersteunt

Woont u in de gemeente Voerendaal, Simpelveld of postcodegebied Nuth? Heeft u
een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is extra ondersteuning vaak welkom.
Want rondkomen met een laag inkomen is niet makkelijk. De gemeenten vinden dat
iedereen de kans moet hebben om mee te kunnen doen in de samenleving.
Daarom bieden zij verschillende regelingen die u ondersteunen.
ISD Kompas voert deze regelingen uit. In deze brochure leest u welke regelingen er zijn.
Daarnaast vindt u hierin informatie over schuldhulpverlening en andere mogelijkheden.
Voor elke regeling is er een andere inkomens- en vermogensgrens.
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?
Bel of mail ons dan gerust. Wij helpen u graag verder.
De contactgegevens vindt u terug op pagina 17.

Extra geld voor
hobby’s en vrije tijd

Extra geld - regeling
De Extra geld-regeling vergoedt kosten voor diverse hobby’s en het invullen van vrije tijd.
De hoogte is € 100,- per persoon per kalenderjaar.

WIE KAN DE REGELING AANVRAGEN?
•
•
•

U bent 18 jaar of ouder;
Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm;
U heeft weinig eigen vermogen (de eigen bewoonde koopwoning telt niet mee).

Studenten en mensen die in een bejaarden-, verzorgings- of verpleegtehuis wonen kunnen
geen gebruik maken van deze regeling.

VOOR WELKE KOSTEN GELDT DE REGELING?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarcontributie sportvereniging of fitness;
Kosten zwemmen of zwemles;
Contributie ouderen- of vrouwenbond;
Cursusgeld educatieve instelling zoals de Volksuniversiteit, Creatief Centrum;
Lidmaatschap openbare bibliotheek;
Bezoek schouwburg;
Museumkaart;
Contributie voor verenigingen zoals de fanfare, harmonie, zangkoor of muziekschool;
Bezoek voetbalwedstrijd of seizoenkaart;
Bezoek attractiepark of dierentuin;
Internet-, kranten- of tijdschriftenabonnement;
Bijbehorende reiskosten.

Achteraf wordt gecontroleerd of u het geld uitgegeven heeft aan bovenstaande kosten.
Daarom moet u de betalingsbewijzen bewaren.
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Alle kinderen doen mee, want
nu meedoen is straks meetellen

STICHTING JARIGE JOB

Kindpakket
Er zijn verschillende regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zodat ook
zij kunnen meedoen. Want nu meedoen, is straks meetellen.

STICHTING LEERGELD PARKSTAD | JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR

Zij zetten zich in voor schoolgaande kinderen – in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar – die
door gebrek aan geld niet kunnen meedoen aan activiteiten. Het gaat dan om activiteiten op
school (zoals schoolreisjes) en buiten school (zoals sport, muziek- of zwemles). De bijdrage is
afhankelijk van de kosten en de activiteit.

WIE KAN EEN BIJDRAGE AANVRAGEN?

Ouders/verzorgers die een inkomen hebben dat lager is dan 120% van het bijstandsniveau.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die bij Stichting Leergeld Parkstad ingeschreven staan,
kunnen een verjaardagsbox krijgen. Want Stichting Jarige Job vindt dat ieder kind recht heeft
op een verjaardag. Daarom trakteren zij kinderen op een leuke dag.
In de verjaardagsbox zit geen geld, maar alles voor een leuk feestje. Denk hierbij aan
versiering, traktaties voor op school, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau.

STICHTING ELK KIND TELT MEE

Kinderkledingbank Stichting Elk Kind Telt Mee helpt kinderen uit gezinnen met een
laag inkomen aan goede en moderne kleding. Zij kunnen deze kleding zelf uitkiezen.
De kinderkledingbank ligt in Nuth en heeft baby- en kinderkleding tot en met maat 170.
Om hier gebruik van te maken, heeft u een verwijzing nodig van een instantie zoals
Algemeen Maatschappelijk Werk of ISD Kompas (de contactgegevens vindt u terug op
pagina 16 en 17).

Doe een aanvraag via www.leergeld.nl/parkstad.
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Bijdrage in extra kosten door
bijzondere omstandigheden

4

Toeslag voor laag inkomen
bij langere tijd

Bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u extra kosten door bijzondere omstandigheden? En kunt u deze kosten moeilijk zelf
betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Heeft u de afgelopen 3 jaar onafgebroken een inkomen ontvangen gelijk aan of lager dan
100% van de bijstandsnorm? Dan heeft u mogelijk recht op deze toeslag. U kunt deze toeslag
1 keer per jaar krijgen. U kunt zelf bepalen waar u dit geld aan uitgeeft.

U KUNT BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAGEN VOOR:

•	
Kosten die noodzakelijk zijn en die u normaal niet heeft. Door omstandigheden moet u
deze nu maken voor bijvoorbeeld budgetbeheer of bewindvoering;
•	
Medische kosten die niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden door onze collectieve
zorgverzekering (het VGZ Zuid-Limburgpakket, zie pagina 11);
•	
Kosten die niet op een andere manier vergoed worden. Soms heeft u een afwijzing nodig
van een instantie.
Als u geen gebruik maakt van ons aanbod om deel te nemen aan de collectieve
zorgverzekering, dan komt u niet in aanmerking voor bijzondere bijstand voor medische
kosten.

WIE KAN DEZE TOESLAG AANVRAGEN?

•	
U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
•	
U heeft 3 jaar onafgebroken een inkomen ontvangen gelijk aan of lager
dan 100% van de bijstandsnorm;
•	
U heeft geen of weinig eigen vermogen;
•	
U heeft geen uitzicht op verbetering van het inkomen;
•	
U heeft de afgelopen 3 jaar aan alle re-integratieverplichtingen voldaan;
•	
U heeft geen boete of maatregel opgelegd gekregen.

HOE HOOG IS DE VERGOEDING?

Dat hangt onder andere af van:
•	
De hoogte van de kosten;
•	
De hoogte van uw inkomen;
•	
De hoogte van uw eigen vermogen.
Heeft u kosten en wilt u weten of bijzondere bijstand mogelijk is? Neem dan vooraf contact
op met ISD Kompas. De contactgegevens vindt u terug op pagina 17.

LET OP:

Heeft u kosten van het afgelopen kalenderjaar? Dan kunt u tot 1 april van het nieuwe
kalenderjaar een aanvraag indienen.
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Toeslag voor studenten
met een beperking

6

Voor iedereen een
goede zorgverzekering

Individuele studietoeslag

Collectieve zorgverzekering

De individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten vanaf 18 jaar. Studeer je en kun je
door een beperking niet zelfstandig het minimumloon verdienen? Dan heb je mogelijk recht
op deze toeslag. Je kunt deze toeslag 1 keer per jaar krijgen.

Gezondheid is belangrijk. Daarbij hoort een goede zorgverzekering. Wij bieden daarom
samen met zorgverzekeraar VGZ het ‘VGZ Zuid-Limburgpakket’ aan. Dit pakket biedt een
uitgebreide dekking.

WIE KAN DEZE TOESLAG AANVRAGEN?

WIE KAN DEZE ZORGVERZEKERING AANVRAGEN?

•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent 18 jaar of ouder;
Je ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet Tegemoetkoming
Onderwijsbijdragen Schoolkosten (WTOS);
Je hebt geen eigen vermogen;
Je kunt door een beperking niet zelfstandig het wettelijk minimumloon verdienen;
Je hebt een recent medisch rapport of wil meewerken aan een medisch onderzoek;
Je hebt geen recht op de Individuele inkomenstoeslag;
Je hebt nog geen 5 jaar gebruik gemaakt van de Individuele studietoeslag;
Je hebt een bewijs van inschrijving bij school of universiteit en een betalingsbewijs van
het school- of collegegeld.

•
•
•

U bent 18 jaar of ouder;
Uw inkomen is niet hoger dan 150% van het sociaal minimum;
U heeft weinig eigen vermogen.

WAT HOUDT DEZE ZORGVERZEKERING IN?
•

E en uitgebreid aanvullend pakket met ruime vergoedingen voor onder andere
fysiotherapie, bril en tandarts;
• Geen eigen risico;
• Rekeningen gaan meteen naar VGZ. U hoeft deze dus niet vooruit te betalen;
• VGZ accepteert iedereen die voldoet aan de voorwaarden zonder gezondheidskeuring;
•	
De eigen bijdrage CAK (WMO) voor huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en/of
begeleiding, hulpmiddelen worden door VGZ vergoed.
Wilt u meer informatie over de vergoedingen, dekkingen of het aanvragen van deze
zorgverzekering? Neem dan contact op met VGZ via telefoonnummer 0800-250 00 10
of kijk op www.vgz.nl/zuidlimburg.
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Vergoeding premie
collectieve zorgverzekering

8

Kledingdag
& voedselpakket

Tegemoetkoming collectieve zorgverzekering

Meer mogelijkheden

Als u verzekerd bent via de collectieve zorgverzekering ‘VGZ Zuid-Limburg’ dan kunt u een
tegemoetkoming in de premie aanvragen.

STICHTING KLEDINGBANK LIMBURG

WIE KAN DEZE VERGOEDING AANVRAGEN?
•
•
•

U bent 18 jaar of ouder;
Uw inkomen is niet hoger dan 120% van het sociaal minimum;
U heeft weinig eigen vermogen.

HOE HOOG IS DEZE VERGOEDING?

•	
Voor inwoners van de gemeente Simpelveld en postcodegebied Nuth is deze vergoeding
€ 120,- euro per persoon per kalenderjaar.
•	
Voor inwoners van de gemeente Voerendaal is dit € 240,- euro per persoon per
kalenderjaar.

De Kledingbank biedt kleding aan voor mensen die deze nodig hebben en niet zelf kunnen
betalen. Het gaat om moderne kleding voor alle leeftijden. Elk voorjaar en najaar houdt
ISD Kompas samen met de Stichting Kledingbank Limburg een ‘Kledingdag’. De ‘Kledingdag’
is er voor inwoners van de gemeenten Voerendaal, Simpelveld en postcodegebied Nuth die
minder inkomen hebben dan 120% van het bijstandsniveau. De mensen die bekend zijn bij
ISD Kompas krijgen automatisch een verwijsbrief. Krijgt u deze brief niet? Dan kunt u contact
opnemen met ISD Kompas. De contactgegevens vindt u terug op pagina 17.

VOEDSELBANK LIMBURG-ZUID

De Voedselbank geeft elke week een voedselpakket. Mensen met een minimum tot zeer laag
inkomen kunnen een voedselpakket aanvragen. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van
Algemeen Maatschappelijk Werk. Inwoners van de gemeente Voerendaal en postcodegebied
Nuth kunnen een verwijzing krijgen via MeanderGroep (telefoonnummer: 088-450 25 85).
Inwoners van de gemeente Simpelveld via Impuls (telefoonnummer: 088-450 23 51 of
088-450 29 99). De Voedselbank beslist zelf of u hier recht op heeft.
Meer informatie over de Voedselbank vindt u op www.voedselbanklimburg-zuid.nl.
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Hulp bij het rondkomen
& hulp bij schulden

Schuldhulpverlening

HOE SCHAKELT U HULP IN?

Komt u niet of moeilijk rond? Heeft u schulden? Wacht niet te lang met het vragen om hulp.
Schulden lopen snel op. Hierdoor worden ook de problemen snel groter.

Bel naar Algemeen Maatschappelijk Werk
en maak een afspraak.

WANNEER KUNT U HULP VRAGEN?

Beantwoord onderstaande vragen. Moet u twee of meer vragen met ‘ja’ beantwoorden?
Dan is het verstandig, hulp in te schakelen.
• Is uw administratie niet op orde?
• Bent u het overzicht kwijt?
•	
Is het vaak spannend of u aan het eind van de maand
nog geld overhoudt?
• Durft u brieven niet meer te openen?
•	
Heeft u rekeningen die u (al langer) niet meer kunt betalen?
•	
Heeft u schuldeisers die niet willen meewerken aan een oplossing?

•	Inwoners van de gemeente Voerendaal
en postcodegebied Nuth
nemen hiervoor contact op met
MeanderGroep (telefoonnummer
088-450 25 85).
Bezoekadres:
- Cortemich 1 in Voerendaal;
- Pastorijstraat 31 in Nuth;

•	Inwoners van de gemeente Simpelveld
nemen contact op met Impuls
(telefoonnummer 088-450 23 51 |
088-450 29 99).

TIPS
•	Wilt u weten hoe u beter kunt
rondkomen of wilt u informatie over
‘slim sparen’? Gebruik onze ‘Geldplannen’
op www.isd-kompas.startpuntgeldzaken.nl.
•	Meer grip krijgen op uw financiële
situatie? Bezoek onze tweedaagse
training ‘Grip op geld’.
Op www.isd-kompas.nl ziet u
wanneer en waar de training is.
•	Bent u ondernemer en heeft u behoefte
aan ondersteuning? 155-Help-eenbedrijf helpt (kosteloos) jaarlijks
duizenden ondernemers.
Meer info op www.155.nl.

Of bezoeken het inloopspreekuur op:
- 	dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00
uur in het gemeentehuis van Simpelveld;
- 	donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00
uur in het Welzijns Medisch Centrum
Bocholtz, Kommerstraat 51 in Bocholtz.
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Hulp bij aanvragen &
invullen van formulieren

Weet u niet hoe u zaken moet regelen? Wilt u weten waar u recht op heeft?
Wilt u hulp bij belastingzaken of het aanvragen van uitkeringen of toeslagen?

11

Meer weten?

Contactgegevens

WAAR KUNT U TERECHT VOOR HULP?

Bel uw zorgparticipatiecoach. Onze coaches werken per gemeente. Zij zijn op werkdagen
bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur.

Bel naar Algemeen Maatschappelijk Werk en maak een afspraak.

HOE KOMT U IN CONTACT MET UW ZORGPARTICIPATIECOACH?

•

•	Inwoners van
postcodegebied
Nuth kunnen contact
opnemen met:
mevr. S. Hamers
via 088-450 22 70 of
06-213 929 85.

I nwoners van de gemeente
Voerendaal en postcodegebied Nuth
nemen hiervoor contact op met
MeanderGroep (telefoonnummer
088-450 25 85).

Bezoekadres:
- Cortemich 1 in Voerendaal;
- Pastorijstraat 31 in Nuth;

•

I nwoners van de gemeente Simpelveld
nemen contact op met Impuls
(telefoonnummer 088-450 23 51 |
088-450 29 99).

Of bezoeken het inloopspreekuur op:
- 	dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur
in het gemeentehuis van Simpelveld;
- 	donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00
uur in het Welzijns Medisch Centrum
Bocholtz, Kommerstraat 51 in Bocholtz.

•

I nwoners van de
gemeente Simpelveld
kunnen contact
opnemen met:
mevr. T. LinckensOlzheim via
088-450 21 87 of
06-241 050 38
	(niet bereikbaar op
dinsdag).

•

Inwoners van de
gemeente Voerendaal
kunnen contact
opnemen met:
mevr. I. Franx via
088-450 21 88 of
06-464 459 02
(niet bereikbaar op
vrijdag).

BELASTINGZAKEN
Inwoners van de gemeente Voerendaal kunnen voor hulp bij belastingzaken terecht op het
spreekuur van Alcander. Het spreekuur is elke woensdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur
in het gemeentehuis van Voerendaal. U moet zich wel eerst aanmelden via telefoonnummer
088-450 25 60. Alcander neemt dan contact met u op voor het maken van een afspraak.
Deze hulp is gratis.
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Wilt u gebruik maken
van een regeling?

Aanvraag indienen
Als u gebruik wil maken van een regeling, dan moet u hiervoor een aanvraag indienen.
Dit kan via www.isd-kompas.nl. Als u een regeling bij ons aanvraagt, kijken wij ook of u nog
recht heeft op andere regelingen. Op die manier weet u zeker dat wij u zo goed mogelijk
ondersteunen.

HEEFT U AFGELOPEN KALENDERJAAR AL GEBRUIK GEMAAKT VAN EEN REGELING?
U ontvangt dan in het nieuwe kalenderjaar per post automatisch een aanvraagformulier en
een beschikking.
Is er niets aan uw situatie veranderd? Dan vult u het aanvraagformulier in, ondertekent u
het en stuurt u het terug naar ISD Kompas. Als wij het ondertekende aanvraagformulier
ontvangen hebben, wordt de regeling waar u recht op heeft, uitbetaald.
Heeft u op 1 april nog niets ontvangen? Neem dan contact op.

Deze brochure is een uitgave van ISD Kompas (december 2019). Het is onmogelijk om alle
situaties in deze brochure te beschrijven. Daarom kunt u aan de inhoud geen rechten
ontlenen.
Wilt u de actuele inkomensgrenzen weten of een regeling aanvragen? Neem dan contact op
met ISD Kompas. Let op! U heeft niet automatisch recht op een regeling. Dit is afhankelijk van
uw persoonlijke situatie.
ISD KOMPAS | www.isd-kompas.nl | Antwoordnummer 10216 | 6360 XV Nuth
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