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Inleiding
Het kan gebeuren dat u extra kosten moet maken die nodig zijn en die u niet
kunt betalen. Die extra kosten worden misschien vergoed door de gemeente
Heemskerk. Daarvoor hebben we de minimaregelingen of bijzondere bijstand.
Meer uitleg over de vergoedingen staat in deze folder. Bij de regels horen soms
ook afspraken, deze staan ook in de folder.
Misschien ontvangt u maandelijks een bijstandsuitkering van de gemeente.
Die is bedoeld voor de gewone kosten die u heeft zoals vaste lasten, voeding,
kleding, enzovoort. De hoogte van het bedrag per maand hangt af van uw
situatie: gezin, alleenstaand, enzovoort. Het maandbedrag, dat u kunt krijgen
heet bijstandsnorm. De tabel van de bijstandsnormen staat in de bijlage
bedragen.  
Minimaregelingen zijn regelingen die u elk jaar kunt aanvragen. Dit zijn de extra
bedragen waar inwoners met een laag inkomen recht op hebben.
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Bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor de extra kosten.
Dit zijn kosten die u moet maken en die u niet kunt betalen. U krijgt alleen
bijzondere bijstand als u deze kosten nergens anders helemaal vergoed krijgt.
Misschien ontvangt u een maandelijkse uitkering van een andere organisatie,
bijvoorbeeld van het UWV. Of verdient u maandelijks weinig. Als de uitkering of
uw inkomen rond de bijstandsnorm ligt (100%) kunt u ook een aanvraag doen
bij de gemeente. Dat geldt ook tot 110% voor een groot deel van de regelingen.
En zelfs tot 130% voor de ziektekostenverzekering. Ook dan kunt u misschien
gebruik maken van de regelingen.
Dus bij financiële problemen of geldzorgen kunt u altijd hulp vragen bij de
gemeente. Meer hierover leest u in deze folder.

Wat zijn minimaregelingen?
Minimaregelingen zijn extra vergoedingen voor mensen met een laag inkomen.
Als u hier recht op heeft, kunt u voor uzelf of uw kinderen vergoedingen
ontvangen voor verschillende kosten die u maakt. U krijgt dan geld voor
bijvoorbeeld sport, uitstapjes of andere activiteiten.
Welke extra vergoedingen zijn er?
1. Kindpakket
Met het kindpakket kunt u extra geld aanvragen als u een of meer kinderen
hebt tussen de 4 en de 18 jaar. U kunt het geld gebruiken om
bijvoorbeeld sport, schoolkamp, een fiets, computer of muziekles
mee te betalen. Zodat uw kinderen mee kunnen doen aan
activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel gewoon zijn.
2. Maatschappelijke activiteiten volwassenen
Met de maatschappelijk activiteiten volwassenen kunt u geld (een
tegemoetkoming) krijgen voor bijvoorbeeld kosten van het
internet, een abonnement op bibliotheek of zwembad of lid
worden van een (sport)vereniging.
3. Collectieve zorgverzekering minima (CZM)
De gemeente heeft een collectieve
zorgverzekering. Met deze regeling
verzekert u zichzelf goed tegen
ziektekosten.
Heeft u een inkomen tot 130% van
de bijstandsnorm, dan kunt u zich
hiervoor aanmelden op
www.gezondverzekerd.nl.
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4. Individuele inkomenstoeslag
Met individuele inkomenstoeslag krijgt u 1 keer per jaar een bedrag van
de gemeente. U kunt dit geld gebruiken om bijvoorbeeld een koelkast,
eettafel, bankstel of magnetron te kopen. Of om een kapot apparaat te
repareren.
Bent u ouder dan 21 jaar en krijgt u nog geen AOW uitkering? En heeft u al
langer dan 3 jaar een laag inkomen en weinig bezit? Als dat niet verandert in
de toekomst heeft u misschien recht op de individuele inkomenstoeslag.  
5. Individuele studietoeslag
Deze toeslag is voor scholieren en studenten die ouder zijn dan 18 jaar.
Voorwaarde is dat u niet in staat bent om het minimumloon te verdienen
naast uw school door een beperking.
De regeling wijzigt in 2021.
6. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kan de gemeente u
misschien kwijtschelding geven. Dan hoeft u de belastingen niet te betalen.
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Informatie hierover leest u op uw belastingaanslag.
7.

Hulp bij schulden
Heeft u hulp nodig bij schulden of heeft u geldzorgen?
De gemeente kan u daarbij helpen.
•   U meldt zich op www.heemskerk.nl/ondersteuningwerk-en-inkomen/geldzorgen.
•   U vult het formulier in.
•   Binnen 3 werkdagen neemt een
medewerker van de gemeente contact
met u op.
•   Dan bespreken we uw situatie en kijken
we wat nodig is.

Lukt het niet digitaal bel of kom naar het gemeentehuis voor hulp.

8. Bijzondere bijstand
U kunt soms geld krijgen voor bijzondere uitgaven. Dat heet bijzondere
bijstand. Het zijn kosten die bovenop uw gewone uitgaven komen (eten,
drinken, huur, kleding). Het gaat om kosten van bijvoorbeeld  een
bewindvoerder of een eigen bijdrage voor een advocaat. Vraag deze hulp aan
vóórdat u kosten maakt.  
Wanneer heb ik recht op deze extra vergoedingen?
De regelingen zijn alleen voor inwoners van Heemskerk. Heeft u een laag
inkomen en weinig eigen bezit (vermogen)? Dan is er kans dat u in aanmerking
komt.
•

Inkomensgrens
In de bijlage bij deze folder staat wat u maximaal aan geld mag verdienen en
hebben. Kijk op www.heemskerk.nl/normbedragen voor de actuele
inkomensgrens.

•

Voorwaarden
Op www.heemskerk.nl/iedereendoetmee staan alle regelingen, samen met de
voorwaarden. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Bel met de gemeente,
telefoonnummer 14 0251. Of kijk bij Informatie en contact in deze folder.  

Hoe vraag ik het geld aan?
Alle regelingen staan op www.heemskerk.nl/iedereendoetmee. Bij elke regeling
staat informatie hoe u de regeling aanvraagt. Heeft u geen computer of heeft u
hulp nodig met een aanvraag ? Bel met de gemeente, telefoonnummer 14 0251.
Of kijk bij Informatie en contact voor hulp in
deze folder.
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Toeslagen bij de belastingdienst
Naast de extra vergoedingen vanuit de gemeente, biedt ook de Belastingdienst hulp
aan. De toeslagen die de belastingdienst verzorgt:
•

Huurtoeslag

•

Kindgebonden budget

•

Zorgtoeslag

•

Kinderopvangtoeslag

De toeslagen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Voor meer informatie gaat u naar de
website: www.belastingdienst.nl.

Informatie en contact
Gemeente Heemskerk
Gemeente Heemskerk voert de regelingen uit. Voor informatie en hulp bij uw
digitale aanvraag:
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Telefoon

14 0251

E-mail

post@heemskerk.nl

Website

www.heemskerk.nl/iedereendoetmee

Adres

Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk

MET Heemskerk (voorheen Socius)
MET helpt inwoners die dat nodig hebben. Heeft u vragen op sociaal juridisch gebied?
Neem contact op met de Sociaal Raadslieden van MET. Zij wijzen u de weg in (sociale)
voorzieningen, regelingen en instanties. Zij bieden ook hulp bij ingewikkelde vragen
of formulieren. De diensten van MET zijn gratis. Voor meer informatie:
Telefoon

088 887 69 00

E-mail

info@metheemskerk.nl

Website

www.metheemskerk.nl

Adres

Lauraplein 1a, 1961 GP Heemskerk of
Van Bronckhorststraat 1, 1962 TV Heemskerk

Sociaal Team
De sociale teams zijn er voor alle inwoners van jong tot oud. Zij helpen bij vragen
over gezondheid, geld, eenzaamheid, opvoeding, verslaving, de zorg voor een
ander of een combinatie van deze vragen. De sociale teams bieden een luisterend
oor en zoeken samen met u naar een passende oplossing. De diensten van sociale
teams zijn gratis. Voor meer informatie:
Telefoon

088 887 69 70

E-mail

info@sociaalteamheemskerk.nl

MEE & de Wering
MEE ondersteunt mensen met een beperking. Zij kunnen u helpen bij vragen op
het gebied van onderwijs, opvoeding en ontwikkeling, wonen, werken, sociale
voorzieningen, inkomen, regels en geldzaken, vervoer en vrije tijd. De diensten
van MEE zijn gratis. Voor meer informatie:
Telefoon

088 007 50 00

E-mail

info@meewering.nl

Website

www.meewering.nl

Adres

Laan van Assumburg 97, 1962 TL Heemskerk

Kijk op www.heemskerk.nl/iedereendoetmee  voor
andere organisaties waar u mogelijk hulp kunt
krijgen. Of bel met het Sociaal Team als dit
digitaal niet lukt.

Januari 2021, oplage 2.500 ex.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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gemeentehuis:
postadres:
telefoon:
e-mail:
website:

Maerten van Heemskerckplein 1
Postbus 1 • 1960 AA Heemskerk
14 0251
post@heemskerk.nl
www.heemskerk.nl

