Financiële
regelingen
voor minima
in Harderwijk
Heeft u langere tijd een laag inkomen?
Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze
regelingen horen bij het minimabeleid
van uw gemeente. Voor de eerste zes regelingen kunt u een aanvraag doen bij de
Sociale Dienst Veluwerand.

1.
Individuele inkomenstoeslag
U kunt de Individuele inkomenstoeslag aanvragen
wanneer uw inkomen de afgelopen drie jaar lager was
dan 110% van de bijstandsnorm. De Sociale Dienst
Veluwerand beoordeelt bij uw aanvraag of u er alles
aan heeft gedaan om aan werk te komen. De Individuele inkomenstoeslag wordt alleen toegekend aan
mensen van 21 jaar tot de AOW-leeftijd. Studenten
krijgen deze toeslag niet. Als u een Individuele inkomenstoeslag ontvangt, mag u zelf bepalen waar u het
extra geld aan uitgeeft.

2.
Maatschappelijke bijdrageregeling
Dit is een tegemoetkoming voor deelname aan sociale, culturele of sportieve activiteiten. Het geld dat u
hiervoor krijgt, mag u alleen voor deze activiteiten in
Harderwijk uitgeven. Bij controles vraagt de Sociale
Dienst Veluwerand naar betaalbewijzen, zoals entreekaartjes, contributiebetalingen enzovoorts.
U kunt de Maatschappelijke bijdrageregeling aanvragen wanneer uw inkomen de afgelopen 12 maanden
lager was dan 110% van de bijstandsnorm.

3.
De computerregeling
Een vergoeding voor de aanschaf van een computer,
laptop of tablet als u een kind of meerdere kinderen
heeft in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. U kunt
deze regeling aanvragen als uw inkomen de afgelopen 12 maanden lager was dan 110% van de bijstandsnorm. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet,
dan kunt u per kind eenmalig een bedrag van 400
euro aanvragen.

4.
Deelname zorgverzekering voor minima
Als u deelneemt aan de collectieve zorgverzekering
voor minima bij Zilveren Kruis Achmea krijgt u een
korting van 4,5% op de basisverzekering. Plus een vergoeding van 15 euro per maand voor de aanvullende
verzekering. U komt hiervoor in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.

5.
Bijzondere bijstand
In bijzondere gevallen kunt u een vergoeding aanvragen voor noodzakelijke kosten. Het gaat bijvoorbeeld
om kosten vanwege gezondheidsproblemen. Andere
voorbeelden zijn de kosten voor maaltijdvoorzieningen en eigen bijdragen voor rechtshulp en huishoudelijke hulp. Voor bijzondere bijstand geldt de
inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm.

6.
Schoolkosten
Een eenmalige bijdrage voor kinderen die naar het
voortgezet onderwijs gaan. Deze bijdrage van ten
hoogste 300 euro per kind moet u aanvragen in combinatie van de Maatschappelijke bijdrageregeling.

7.

X

Kwijtschelding waterschapsbelasting
U komt hiervoor in aanmerking als u een inkomen
heeft op bijstandsniveau. De waterschapsbelasting
wordt geïnd door GBLT (Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn). Daar moet u ook zijn om
kwijtschelding aan te vragen. Er gelden nogal wat
voorwaarden. Die zijn te lezen op de website www.
glbt.nl. Op die website kunt u onder ‘Mijn Loket’ een
verzoek tot kwijtschelding indienen. U kunt ook een
kwijtscheldingsformulier aanvragen via telefoonnummer (088) 064 55 55.

8.

X

Kwijtschelding gemeentebelasting
Kwijtschelding van gemeentebelastingen kunt u
aanvragen via Meerinzicht Belastingen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via de website van de
gemeente: www.harderwijk.nl
U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen: (0341) 411 422.

9.
Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds van Gelderland helpt kinderen van arme gezinnen om te kunnen sporten. Het
Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventueel
de sportkleding en wat verder nodig is. Deze regeling geldt voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Het
is mogelijk om voor meerdere kinderen per gezin in
aanmerking te komen voor een bijdrage. Het Jeugdsportfonds keert nooit geld uit aan het kind of aan de
ouder(s). De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt
naar de vereniging.
Is uw inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm,
dan kunt u voor een aanvraag contact opnemen met
welzijnsorganisatie Zorgdat. info@zorgdat.nl (0341)
434 656.

10.
Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds wil dat ook kinderen van
minima lessen op kunst- en cultuurgebied kunnen
volgen. Ouders kunnen een aanvraag indienen voor
kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Het toegekende
bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de instelling
waar het kind les krijgt.
Meer informatie: Welzijnsorganisatie Zorgdat. info@
zorgdat.nl (0341) 434 656.
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Bereken uw recht
Naast de gemeentelijke regelingen zijn er ook
landelijke regelingen. De huurtoeslag, de zorgtoeslag en de studiefinanciering voor mbo- en
hbo-studenten zijn de bekendste. Het kan zijn
dat u recht heeft op meer regelingen. Zeker als
u kinderen heeft. Voor meer informatie:
berekenuwrecht.nl
Hulp nodig?
Misschien heeft u hulp nodig bij het aanvragen
en het invullen van formulieren? Elke dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur is het Financieel
Café open in Wijkontmoetingscentrum Stad
aan de Houtkamp 33. Deskundige vrijwilligers
van Zorgdat en Humanitas helpen u. Ook met
lastig te begrijpen brieven van instanties, met
uw belastingaangifte en het aanvragen van
regelingen. Een afspraak maken is niet nodig.
Wel is het handig om uw Burgerservicenummer
en uw DigiD-code mee te nemen.

