Een laag inkomen in moeilijke tijden
Bij uw gemeente is bekend dat u een laag inkomen heeft. Graag wijst de gemeente u op allerlei
mogelijkheden om uw inkomen aan te vullen of slim met geld om te gaan.

Ken uw recht bij de gemeente:
Als u een laag inkomen – tot 120% van de bijstandsnorm - en weinig spaargeld heeft, heeft u recht op
een aantal gemeentelijke voorzieningen die uw inkomen aan kunnen vullen. De beschrijving hieronder
is eenvoudig gehouden. Soms zijn er aanvullende voorwaarden, maar u kunt altijd een
aanvraagformulier aanvragen als eerste stap.
Ferm Werk: www.fermwerk.nl / info@fermwerk.nl / telefoon: (0348) 497 000
 Bijzondere bijstand: als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken.
 Declaratieregeling: vergoeding van kosten voor sport (alleen voor volwassenen), cultuur,
recreatie, educatie, ontspanning en voor eventuele reiskosten die u daarvoor maakt.
De bedragen zijn afhankelijk van uw inkomen en kennen een maximum per gezin.
De bedragen in 2014:








Voor welzijnsactiviteiten kunt maximaal € 195,00 per gezinslid per jaar declareren.
Voor een abonnement op een (dag)blad of internet kunt u maximaal € 22,50 per gezin per
maand declareren.
Voor de ouderbijdragen van scholen in basis- en voortgezet onderwijs wordt maximaal €
110,00 per kind per jaar vergoed.
Bijdrage chronisch zieken en gehandicapten en Bijdrage ouderen: als u door uw ziekte en/of
handicap en/of leeftijd extra kosten maakt.
Langdurigheidstoeslag: heeft u al minstens 3 jaar een laag inkomen? Misschien heeft u recht
op langdurigheidstoeslag. U moet deze toeslag zelf aanvragen bij Ferm Werk.
Collectieve zorgverzekering voor minima: Voor mensen met een laag inkomen is er een
collectieve zorgverzekering met een uitgebreide dekking. Een aanvullende verzekering is
daarbij verplicht. Door een bijdrage van de gemeente krijgt u € 15 euro korting op de premie.

Gemeente:
 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden: vraag kwijtschelding aan bij de gemeente als u nog geen kwijtschelding
heeft. Als dit wordt toegekend, wordt het ook doorgegeven aan het Hoogheemraadschap. Dan
hoeft u daar ook geen belasting meer aan te betalen.
Het aanvraagformulier kunt u downloaden op www.woerden.nl of telefonisch opvragen via
telefoonnummer 14 0348.
De inwoners van de gemeente Oudewater vinden het aanvraagformulier via
www.oudewater.nl / belastingen / kwijtschelding belastingen. Dit formulier is ook verkrijgbaar
bij de receptie van het stadskantoor Oudewater tijdens openingstijden.
Jeugdsportfonds:
 Jeugdsportfonds: als uw kind aan een NOC/NSF erkende sport wil doen kan hij/zij na
aanmelding via een intermediair bij het Jeugdsportfonds tot maximaal € 225 per jaar voor één
sport een vergoeding krijgen. Kijk op www.jeugdsportfonds.nl hoe u dit doet.

Ken uw recht bij de landelijke overheid:
Als u een laag inkomen heeft, kunt u recht hebben op een aantal toeslagen (bijvoorbeeld: huurtoeslag,
zorgtoeslag, diverse toeslagen voor uw kinderen). U kunt zelf kijken waar u recht op heeft via
 www.berekenuwrecht.nl
Komt u er niet uit: dan is er hulp beschikbaar (z.o.z.).
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Komt u er niet uit? Dan kunt u in de gemeente Woerden terecht bij:




De Raad voor Advies Wet werk en bijstand (RAWB), Bleek 6, telefoon (0348) 408 691.
Spreekuur:
dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
Welzijn Woerden, aan te melden via s.hijzelendoorn@welzijnwoerden.nl, algemeen
telefoonnummer: (0348) 421 101
WoerdenWijzer, aan te melden via telefoonnummer: 14 0348

Inwoners van Oudewater kunnen terecht bij Welzijn Oudewater, Kapellestraat 26 Oudewater.
 Telefonische bereikbaarheid: (0348) 561 893 (ma, di, do en vrij-ochtend van 9.00-12.00 uur)
 Inloopspreekuur: woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
 Contact per e-mail: info@welzijnoudewater.nl

Zorgen om uw financiën:
Maakt u zich zorgen om uw financiën? Staat u bijvoorbeeld – regelmatig – rood. Heeft u schulden
waar u zich zorgen over maakt? Ook hierbij kan Welzijn Woerden helpen. Deze hebben een team van
vrijwilligers die u kunnen helpen om weer overzicht te krijgen in uw financiën en voor advies.
Heeft u dat overzicht wel en weet u echt niet meer hoe u rond moet komen of uw schulden af moet
lossen? Wacht dan niet te lang met het zoeken van hulp. Voor een adviesgesprek kunnen de
inwoners van de gemeente Woerden terecht bij het team Schuldhulpverlening van de gemeente
Woerden. U kunt zich hiervoor aanmelden via WoerdenWijzer (0348) 14 0348.
Kijk ook op de website van www.WoerdenWijzer.nl / Tips en oplossingen / Werk en geldzaken.

Blijf of wordt financieel fit:
Er zijn een aantal landelijke organisaties die tips geven hoe rond te komen van een krap budget.
Kijk op de websites van:
 www.nibud.nl
 www.wijzeringeldzaken.nl
U kunt ook op de websites van de banken kijken. Ook die geven tegenwoordig allerlei tips.

Tips en trucs:
Behalve de overheid zijn er ook nog andere landelijke organisaties die hulp en ondersteuning bieden:
 www.minimahulp.nl
 www.zelfjeschuldenregelen.nl


Tijd voor actie: zo betaal je minder belasting:
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/tijd-voor-actie-zo-betaal-je-minder-belasting

Daarnaast zijn er nog een aantal websites die tips geven hoe gezond te eten voor een klein budget:
 www.voedingscentrum.nl
 www.bijstandsgerechten.nl
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