De aanvullingen van de gemeente

Rondkomen met een
laag inkomen?

2. Bijzondere bijstand
Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten,
een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er op een gegeven moment
uit… Met een laag inkomen valt het niet altijd mee om rond te komen. Soms is
het een kwestie van ieder dubbeltje omdraaien. Toch is er vaak meer mogelijk
dan u denkt.
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1. A
 lgemene
bijstandsuitkering
Als u geen of een laag inkomen
heeft of uw netto-maandinkomen uit
arbeid, AOW, WAO, etc. ligt onder de
voor u geldende AOW- of bijstandsnorm, dan heeft u in de regel recht
op een bijstandsuitkering van de
gemeente. Wat deze normen zijn,
kunt u terugvinden in de inkomenstabel in deze folder. Een bijstandsuitkering is bedoeld als aanvulling
op uw eventuele eigen inkomsten.
Uw eigen vermogen hoeft u daarbij
niet helemaal op te maken. Denkt
u voor een uitkering in aanmerking
te komen, neemt u dan contact op
met de afdeling Sociale Zaken van
de gemeente. Een bijstandsuitkering
krijgt u maandelijks op uw rekening
gestort.

Een paar voorbeelden:
• kosten voor het (krijgen van) werk,
bijvoorbeeld reiskosten of kinderopvang;
• kosten voor een bril/contactlenzen,
tandheelkundige hulp, een gehoorapparaat, orthopedisch schoeisel of
dieetkosten;
• reiskosten voor het bezoeken van een
ziek familielid;
• (in bijzondere omstandigheden) kosten voor kleding en schoeisel, kosten
voor huisraad,
• financiële hulpverlening bij schulden;
• een bijdrage in de woonlasten voor
huiseigenaren;
• een bijdrage in kosten van de thuiszorg en kosten van bewassing.
De bijzondere bijstand is ‘bijstand op
maat’. Dit betekent dat de afdeling Sociale
Zaken bij de beoordeling van uw aanvraag
rekening houdt met de noodzaak van uw
aanvraag en uw persoonlijke omstandigheden. De hoogte van de vergoeding
hangt onder meer samen met de kosten

waarvoor u een bijdrage aanvraagt en
met de hoogte van uw maandinkomen
en eigen vermogen. Heeft u bijvoorbeeld
meer dan de voor u geldende bijstandsof AOW-norm, dan kunt u in aanmerking
komen voor een deel van de vergoeding.
In bepaalde gevallen kan de gemeente
besluiten om u bijzondere bijstand te verlenen in de vorm van een lening. Weet u
niet of u voor bepaalde kosten bijzondere
bijstand kunt krijgen, vraag dit dan na bij
de afdeling Sociale Zaken. Het is belangrijk dat u de bijzondere bijstand aanvraagt
vóórdat u de kosten maakt.
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De gemeente Goes heeft verschillende voorzieningen waarmee u uw inkomen kunt
aanvullen. Het maakt daarbij niet uit of u een bijstandsuitkering heeft of een ander
laag inkomen, zoals inkomen uit arbeid, AOW of WAO. In deze brochure leest u welke
mogelijkheden er zijn en of u voor de voorzieningen in aanmerking komt. Het is
de moeite waard om dat eens na te gaan. De bedragen waar het om gaat kunnen
behoorlijk oplopen, voor een gezin wel tot enkele honderden euro’s per jaar.

Als u door zeer bijzondere omstandigheden, extra noodzakelijke kosten moet
maken, heeft u in veel gevallen recht op
een tegemoetkoming van de gemeente.
Dit heet bijzondere bijstand. Over het
algemeen gaat het om medische kosten die de zorgverzekering niet of niet
helemaal vergoedt of om kosten die te
maken hebben met uw leefomstandigheden of met uw werk.
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Via het declaratiefonds van de gemeente Goes kunt u een vergoeding
krijgen voor activiteiten op cultureel,
maatschappelijk, sportief en recreatief
gebied. U kunt daarbij onder meer denken aan een vergoeding voor:
• kosten voor peuterspeelzalen en andere
vergoedingen voor de allerjongsten;
• lidmaatschapskosten voor verenigingen;
• benodigdheden voor uw sport of
hobby (maximaal € 40,00);
• het abonnementsgeld voor de bibliotheek;
• lesgelden voor de muziek- en balletschool of andere lessen;
• cursusgelden voor het ROC Zeeland en
de Zeeuwse Volksuniversiteit;
• een zwembadkaart of zwemlessen;
• kosten seizoenkaart voor bezoek aan
wedstrijden;
• evenementen en attracties (o.a. pretparken) binnen en buiten Goes;
• toneel-, theater- en bioscoopbezoek;
• een Voordeelurenkaart van de NS;
• abonnementskosten van een provinciaal of landelijk dagblad, een
hobbytijdschrift of jeugdblad;
• abonnementskosten voor kerktelefoon
• abonnementskosten internet voor
65-plussers en gehandicapten.
De maximale vergoeding via het declaratiefonds bedraagt € 150,00 per gezinslid per jaar. Bent u ouder dan 65 jaar
of gehandicapt, dan kunt u boven op
deze vergoeding een extra bedrag van
€ 49,00 declareren als tegemoetkoming

in de abonnementskosten voor uw vaste
of mobiele telefoon.
65-plussers en gehandicapten kunnen via het fonds ook de kosten van
een internetabonnement vergoed krijgen. Deze vergoeding komt niet extra
bovenop de normale vergoeding van
€ 150,00.
De gemeente Noord-Beveland kent een
soortgelijke regeling als het hier beschreven declaratiefonds; voor informatie kunt u contact opnemen met
de gemeente Noord-Beveland, telefoon
(0113) 37 73 77.

Speciale regelingen
Fietsen
Iedereen die al minimaal een jaar tot
de doelgroep van het declaratiefonds
behoort (inkomen tot 116% van de
voor betrokkene geldende bijstandsnorm) kan via de afdeling Sociale Zaken
een fiets krijgen volgens de volgende
voorwaarden:
a. ieder gezinslid van 15 jaar of ouder
kan eens in de 7 jaar een fiets krijgen
via het Oosterscheldeproject;
b. ieder gezinslid van 4 t/m 14 jaar kan
eens in de 3 jaar een fiets krijgen via
het Oosterscheldeproject;
c. indien het Oosterschelde-project verklaart dat er op het moment van de
aanvraag, dan wel op korte termijn,

geen fiets voor betrokkene beschikbaar
is, kunt u een bijdrage krijgen van
maximaal € 225,00 voor de aankoop
van een fiets op een andere plaats.
Computers
Gezinnen met kinderen in de leeftijd
van 11 t/m 17 jaar, die niet beschikken
over een computer die jonger is dan 5
jaar, kunnen eens in de 6 jaar een tegemoetkoming voor de aanschaf van een
computer en een printer krijgen van
respectievelijk € 650,00 en € 50,00.

U moet als aanvrager qua inkomen al
minimaal een jaar behoren tot de doelgroep van het declaratiefonds. Elk gezin
krijgt onafhankelijk van het aantal
kinderen binnen de genoemde leeftijdscategorie één computer.
U kunt een aanvraag voor dit fonds indienen als uw netto-maandinkomen gelijk is
aan of lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm (of AOW-norm), vermeerderd
met 16%. Zie hiervoor de inkomenstabel
op pagina 11 van deze brochure.
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3. Declaratiefonds

6. Witgoedregeling
Met ingang van 1 oktober 2007 is er een mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te
vragen voor duurzame gebruiksgoederen, de witgoedregeling. De volgende goederen,
met vastgestelde maximale bedragen, vallen onder de regeling:
- wasmachine
€ 400,00
- koelkast
€ 215,00
- gascomfort
€ 250,00
- televisie
€ 180,00
Voor iedere voorziening wordt een levensduur van zeven jaar gesteld. Dit betekent
dat u, wanneer u nu bv. een aanvraag doet voor een televisie, u pas over zeven jaar
weer een aanvraag voor een televisie kunt indienen.
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Deelnemers aan het declaratiefonds met
kinderen in het voortgezet onderwijs,
kunnen tevens gebruik maken van een
tegemoetkoming in de kosten die aan
de school betaald moeten worden voor
schoolreisjes en/of excursies. De tegemoetkoming die u voor de schoolgaande
kinderen kunt krijgen bedraagt:
• € 75,00 als het kind aan het begin van
het betreffende kalenderjaar (of bij aanvang van de school in september) het
eerste, tweede of derde schooljaar in het
voortgezet onderwijs bezoekt.

• € 125,00 indien het kind bij aanvang
van het betreffende kalenderjaar 16
of 17 jaar is (of in dat jaar wordt)
en op 1 januari van dat kalenderjaar
het vierde, vijfde of zesde jaar in het
voortgezet onderwijs volgt.
Deze vergoeding wordt verstrekt boven
de reeds bestaande vergoeding van
€ 150,00 uit het declaratiefonds. Een
formulier kunt u opvragen via telefoonnummer 24 99 36 of 24 99 34 of ophalen aan de infobalie.

5. Reiskosten schoolgaande jongeren
Als uw kind (maximaal 18 jaar) een (middelbare) beroepsopleiding volgt in een
andere plaats en u hiervoor meer dan € 410,00 per jaar, per kind reiskosten moet
betalen, kunt u als ouder(s)/verzorger(s) een tegemoetkoming in deze reiskosten
aanvragen. De vergoeding wordt verstrekt zolang de jongere vanwege de leeftijd
nog geen beroep kan doen op de Wet Studiefinanciering met de daarbij behorende
OV-jaarkaart.
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4. Tegemoetkoming schoolgaande kinderen

Deze regeling is bedoeld voor:
Zelfstandig wonende personen/gezinnen in de leeftijd van 23 tot 65 jaar, die
voorafgaande aan de aanvraag al drie jaar maximaal een inkomen tot 116% van
de voor hen geldende bijstandsnorm hebben. Het vermogen mag ook niet hoger
zijn dan de in de Wwb vermelde norm. (zie de normen op blz 11) Iemand die een
betalingsverplichting heeft op grond van een wettelijke schuldsaneringregeling of
een minnelijke schuldregeling via een bij de NVVK aangesloten organisatie voor
schuldhulpverlening hoeft niet aan de eis van drie jaar laag inkomen te voldoen.
Vreemdelingen zonder rechtsgeldige verblijfsvergunning mogen van deze regeling
geen gebruik maken.
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Naast bijzondere bijstand is er de voorziening voor duurzame gebruiksgoederen. De voorziening voor duurzame
gebruiksgoederen geldt voor mensen
van 65 jaar en ouder (gehuwd of alleenstaand) die gedurende minimaal
drie jaar zijn aangewezen op een laag
inkomen. Via deze regeling kunt u een
vergoeding aanvragen voor het vervangen of aanschaffen van:
• een wasmachine;
• een centrifuge;
• een koelkast;
• een koelvriescombinatie/vrieskast;
• een stofzuiger;
• een kooktoestel/magnetron;
• een televisie/geluidsinstallatie;
• een computer;
• een naaimachine;
• meubilair of andere noodzakelijke
woninginrichting.
Een voorwaarde om voor deze bijdrage
in aanmerking te komen, is dat u minstens drie jaar heeft moeten rondkomen

van een minimuminkomen. Dit kan een
bijstandsuitkering zijn, maar ook een
laag loon uit arbeid, een lage WAOuitkering dan wel een AOW met aanvullende bijstand of AOW met een klein
pensioen. De categoriale voorziening
bedraagt (maximaal) € 500,00 per drie
jaar als uw inkomen op bijstandsniveau
65+ is en € 250,00 indien uw inkomen
tussen de bijstandsnorm en 116% van
dit normbedrag valt (zie ook de inkomenstabel op pagina 11). U kunt dit
bedrag in één keer uitgeven, maar ook
in gedeelten, bijvoorbeeld het ene jaar
aan een stofzuiger en het andere jaar
aan een wasmachine. Na drie jaar kunt
u opnieuw een beroep op deze regeling doen. Indien u geen aanvullende
bijstanduitkering ontvangt, vindt bij
aanvraag van bovenstaande voorziening
een inkomen en vermogenstoets plaats.
Vermogensbestanddelen zoals een eigen
huis of auto, vallen buiten de vermogenstoets.

8. C ollectieve aanvullende
ziektekostenverzekering gemeenten
Alle inwoners van Goes met een laag
inkomen (tot maximaal de bijstands- of
AOW-norm, vermeerderd met 16%) kunnen gebruik maken van de voordelige
‘Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering gemeenten’. De gemeente
heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met de CZ Zorgverzekeringen-groep.
Deze Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering gemeenten vergoedt
meer ziektekosten dan de hoofdverzekering. De verzekeringspremie is echter
lager door een korting van de CZ-groep
zelf en een financiële tegemoetkoming
van de gemeente. Voor noodzakelijke
en bijzondere medische kosten die de

aanvullende ziektekostenverzekering
gemeenten eventueel niet dekt, kunt
u een beroep doen op de bijzondere
bijstand. Wijziging van ziektekostenverzekering kan per kalenderjaar plaatsvinden.

9. Langdurigheidstoeslag
Bent u in de leeftijd van 23 tot 65 jaar
en heeft u vijf jaar onafgebroken moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of een daarmee vergelijkbaar ander
inkomen? En heeft u gedurende deze
periode geen of beperkte inkomsten
uit arbeid ontvangen en geen duurzaam arbeidsperspectief? Dan kunt u in
aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag. Uw vermogen en huidige
inkomen mag niet hoger zijn dan de
voor u geldende bijstandsnorm (zie de
tabel op pagina 11). De afgelopen vijf
jaar is er voor u geen maatregel getrof-

fen in verband met het onvoldoende
meewerken om algemeen geaccepteerde
arbeid te krijgen en te aanvaarden. Als
u een uitkering ontvangt op basis van
de WAJONG, WIA of WAO en voor 80
tot 100% bent afgekeurd, komt u, in
principe, ook in aanmerking voor de
toeslag. Uw uitkering mag dan ook niet
hoger zijn dan de bijstandsnorm. De
hoogte van de toeslag bedraagt per 1
januari 2008 € 486,00 voor gehuwden
en samenwonenden, € 436,00 voor
alleenstaande ouders en € 341,00 voor
alleenstaanden.
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7. Duurzame gebruiksgoederen

10. Andere voorzieningen

Voor wie?
U kunt ook denken aan kwijtschelding
van lokale belastingen, voorzieningen
voor gehandicapten, schuldhulpverlening, een gemeentelijke bijdrage in het
kader van de Wet Kinderopvang en de
Gemeentelijke Kredietbank. Informeert
u eens naar de mogelijkheden.
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U kunt van het declaratiefonds gebruik maken als u een uitkering van de gemeente
Goes ontvangt of als uw netto-maandinkomen gelijk is aan of lager ligt dan de
onderstaande bedragen (vastgesteld per 1 januari 2008). Deze bedragen (bijstandnorm + 16% ) staan voor het gezinsinkomen en zijn inclusief vakantietoeslag.

Normen volgens de Wet werk en bijstand
21-65 jaar
alleenstaande
€
alleenstaande ouder 		
gehuwden/samenwonenden 		

1023,35
1315,74
1461,92

bij verblijf in een inrichting
alleenstaande
€
alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden 		

325,53
506,34

65 jaar of ouder
alleenstaande
€
alleenstaande ouder 		
gehuwden/samenwonenden 		

Komt u in aanmerking?
Iedere inwoner van de gemeenten Goes en Noord-Beveland met een laag inkomen
kan een beroep doen op de aanvullende inkomensvoorzieningen. De voorwaarde
voor de meeste van deze voorzieningen is dat uw inkomen niet hoger is dan de voor
u geldende bijstands- of AOW-norm vermeerderd met 16%. In de tabel hiernaast
kunt u zien wat deze normen zijn. Door deze bedragen te vergelijken met uw nettomaandinkomen (incl. vakantietoeslag) kunt u voor de meeste voorzieningen direct
zien of u ervoor in aanmerking komt.

11
1117,98
1377,99
1533,33

Uw vermogen (behalve in de eigen woning) mag niet meer bedragen dan
€ 5.325,00 voor een alleenstaande en € 10.650,00 voor een alleenstaande ouder
en gehuwden/samenwonenden. Alle kinderen tot 18 jaar die deel uitmaken van
het gezin en die u als ouder(s)/verzorger(s) onderhoudt, kunnen samen met u
van deze voorziening gebruik maken. Thuiswonende jongeren van 18 t/m 20 jaar
komen samen met u voor het fonds in aanmerking als hun netto-maandinkomen
(uit werk of studiefinanciering) gelijk is aan of lager is dan € 297,89 (vastgesteld
per 1 januari 2008).
Bijna ieder half jaar worden de bijstandsnormen aangepast. Hierdoor kan de nettoinkomengrens om voor deze voorziening in aanmerking te komen iets verschillen
van de bedragen die hier staan vermeld. De actuele bedragen zijn te vinden op
www.goes.nl.
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Naast de eerdergenoemde regelingen
(het declaratiefonds, de bijzondere bijstand, de witgoedregeling en de bijdrage voor duurzame gebruiksgoederen)
heeft de gemeente nog een aantal voorzieningen voor mensen met een laag
inkomen zoals de eindejaarsuitkering.

Meer informatie?
Wanneer u wilt weten of u voor bepaalde kosten een vergoeding kunt krijgen en
hoe u een aanvraag kunt indienen, kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale
Zaken. De informatiebalie van de afdeling Sociale Zaken is geopend op iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (vrijdagmiddag gesloten).
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Afspraak bij u thuis
Wanneer u slecht ter been bent of vanwege andere gezondheidsproblemen niet naar
het Stadskantoor kunt komen, kan een medewerker u op verzoek thuis bezoeken.
Deze brochure
Met deze informatie geeft de afdeling Sociale Zaken u een beknopt overzicht van de
bijstandsmogelijkheden die er zijn voor huishoudens met een laag inkomen.
Andere folders
Misschien zijn ook de volgende folders of brochures interessant voor u. Ze zijn af
te halen of aan te vragen bij de balie van het Stadskantoor.
• Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente
• Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente
• Hoe kan ik bezuinigen
• Over schuldhulpverlening. Van onoplosbare schuld naar schuldregeling
• Wet maatschappelijke ondersteuning en Wmo-voorzieningen
• Meldpunt Achter de voordeur
• Reïntegratie in Goes

Aan de inhoud van deze brochure kunnen
geen rechten worden ontleend.

M.A. de Ruijterlaan 2, Goes
Postbus 2118, 4460 MC Goes
Tel. (0113) 24 96 00
E-mail stadskantoor@goes.nl
Website www.goes.nl

