VOORZIENINGENWIJZER 2022

Ik ben getrouwd of ik
woon samen

Ons inkomen is hoger dan
€1.926,08 (of €2.028,54 vanaf
pensioengerechtigde leeftijd)

Ik ben alleenstaande
ouder

Mijn inkomen is hoger dan
€1.348,26 (of €1.498,12 vanaf
pensioengerechtigde leeftijd)

Ons/mijn vermogen is
hoger dan € 13.010,-

Mijn vermogen is hoger
dan € 13.010,-

Ik ben alleenstaand

Mijn inkomen is hoger dan
€1.348,26 (of €1.498,12 vanaf
pensioengerechtigde leeftijd)

Mijn vermogen is
hoger dan €6.505,-

Uw inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm en u heeft een
beperkt vermogen. U kunt mogelijk aanspraak maken op meerdere
(financiële) voorzieningen. Kijk hiervoor op de achterkant van deze kaart.

U komt mogelijk niet in aanmerking voor een voorziening.
Komt u toch moeilijk rond, bijvoorbeeld door schulden?
Neem dan contact op met preventieteam Wadwijzer.

Preventieteam Wadwijzer
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
E-mail: wadwijzer@waddinxveen.nl

In Waddinxveen zijn er diverse organisaties en voorzieningen die u een steuntje in de rug kunnen geven. Is uw netto
(gezins)inkomen lager dan het op de voorkant genoemde bedrag? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een deel van de
onderstaande voorzieningen. Kijk voor de voorwaarden op de genoemde websites.

Preventieteam
Wadwijzer

Wadwijzer
Financieel specialist

Voorzieningen
vanuit de gemeente
Waddinxveen

RMBA vergoeding

Preventieteam Wadwijzer:
Preventieteam Wadwijzer geeft antwoord op uw vragen over welzijn, zorg, wonen en inkomen. Wadwijzer helpt
u met het vinden van de juiste informatie en/of ondersteuning. U kunt zelf op zoek gaan op de digitale sociale
kaart via www.wadwijzer.info. Komt u er niet uit? Bezoek dan één van de inloopspreekuren. Locaties en tijden
zijn te vinden op de digitale sociale kaart of bel naar 140182 en vraag naar het preventieteam Wadwijzer. Ook
kunt u mailen naar wadwijzer@waddinxveen.nl.
Financieel specialist:
Heeft u moeite met rondkomen of heeft u schulden? De financieel specialist van Wadwijzer helpt u verder.
Bel voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak naar 140182. Ook kunt u mailen
naar wadwijzer@waddinxveen.nl.

RMBA: Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten
Deze regeling is voor kinderen tot en met 17 jaar, personen die de pensioenleeftijd hebben en personen die
chronisch ziek of gehandicapt zijn. De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:
1. RBMA BASIS vergoeding: Jaarlijkse bijdrage voor een culturele of maatschappelijke activiteit naar keuze.
2. RBMA EXTRA vergoeding: Kinderen tot en met 17 jaar kunnen per kalenderjaar één cursus volgen of een
sport doen. Volwassenen kunnen voor 50% van de werkelijke kosten, per kalenderjaar één cursus volgen.

Bijdrage schoolkosten

Bijdrage schoolkosten: Een tegemoetkoming in de schoolkosten voor leerlingen van groep 8 van het
basisonderwijs en leerlingen van het voortgezet onderwijs tot en met 17 jaar.

Tegemoetkoming voor
Chronisch Zieken en
Gehandicapten

Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten: Een jaarlijkse bijdrage voor inwoners die
extra kosten maken door een chronische ziekte of een beperking.

Individuele studietoeslag
Bijzondere bijstand
Aanvullende bijstand
Individuele
inkomstentoeslag

Individuele studietoeslag: Voor studenten die door een structurele medische beperking naast hun studie niet
kunnen werken.
Bijzondere bijstand: Voor extra noodzakelijke kosten die u niet vergoed krijgt en zelf niet kunt betalen.
Aanvullende bijstand: U kunt een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen tot bijstandsniveau als u
onvoldoende inkomen of vermogen heeft om van te leven en u geen recht heeft op een andere uitkering.
Individuele inkomenstoeslag: Een jaarlijkse bijdrage voor mensen die ten minste drie aaneengesloten jaren
een inkomen hebben van 130% van de bijstandsnorm.

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag: Soms kunt u tijdelijk geen of niet de maximale huurtoeslag voor uw huurwoning krijgen.
U kunt dan wellicht een woonkostentoeslag via de bijzondere bijstand aanvragen.

Collectieve
Ziektekostenverzekering

Collectieve ziektekostenverzekering: Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente een
collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. Voor meer informatie kijk op: • www.gezondverzekerd.nl
Voor meer informatie en het aanvragen van inkomensondersteuning ga naar: www.waddinxveen.nl
of bel 140182. Bent u al bekend bij het Sociaal team? Dan kunt u contact opnemen met uw
consulent of direct een aanvraag doen op www.waddinxveen.nl.

Lokale
Organisaties
Cadeaukast

Cadeaukast: Is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Via doorverwijzing kunnen zij een
verjaardagscadeau uitzoeken. Ga voor informatie naar • www.cjgwaddinxveen.nl
Care for family: Steunt inwoners van Waddinxveen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld met voedselpakketten.
• www.careforfamily.com

Care for family

Stichting leergeld Waddinxveen: Geeft kinderen van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen met een laag inkomen,
de kans om mee te doen met schoolactiviteiten. Benodigdheden voor schoolgaande kinderen, zoals notebooks en
fietsen kunnen ook bij Stichting Leergeld aangevraagd worden. • www.leergeld.nl/waddinxveen

Stichting leergeld
Waddinxveen

HIP Waddinxveen (Hulp In Praktijk): Is een netwerk van christenen die vrijwillig hulp bieden aan mensen
die ondersteuning nodig hebben. • stichtinghip.nl/waddinxveen

HIP Waddinxveen

’t Swanenburghshofje: Biedt administratieve ondersteuning en hulp bij schulden.
• www.swanenburghshofje.nl

‘t Swanenburghshofje

Bibliotheek de Groene Venen: organiseert spreekuren van de formulierenbrigade en IDO (Informatiepunt
Digitale Overheid). De formulierenbrigade biedt hulp bij het invullen van formulieren. Bij het IDO kunt u terecht
voor vragen bij overheidszaken die geregeld moeten worden via het internet. • www.bibliotheekdegroenevenen.nl

Bibliotheek
JobHulpMaatje
Rotterdampas
Humanitas
Sam&

JobHulpMaatje: Ondersteunt mensen die op zoek zijn naar werk door de inzet van maatjes of het organiseren
van creatieve ontmoetingsplekken. • jobhulpmaatje.nl/locaties/waddinxveen/
Rotterdampas: Geeft kortingen of zelfs gratis toegang tot leuke uitjes en culturele activiteiten. De pas is tegen
betaling voor iedereen beschikbaar. Met een laag inkomen is de pas € 5,- voor volwassenen en gratis voor
kinderen tot en met 17 jaar. • www.waddinxveen.nl
Humanitas: Is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers bieden mensen praktische ondersteuning om
zelf iets aan hun situatie te veranderen. • www.humanitas.nl
Sam&: Is een samenwerkingsverband tussen oa Leergeld Nederland, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting
jarige Job. Intermediairs kunnen een aanvraag doen via de website. • samenvoorallekinderen.nl

Aan de genoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

