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1. Overzicht inkomensondersteunende regelingen
Wat
Bijzondere bijstand:
Bijzondere bijstand is geld van de
gemeente voor bijzondere kosten. U krijgt
alleen bijzondere bijstand als de kosten
echt noodzakelijk zijn: u móét ze maken,
het kan niet anders. Voorbeelden zijn:
• Eigen bijdrage voor thuiszorg.
• Maatschappelijke participatie.
• Kosten voor schoolgaande
kinderen.
• Kosten die u moet maken door
noodzakelijke verhuizing
(bijvoorbeeld verhuiskosten of
meubels).
• Reiskosten voor een bezoek aan
uw kind in het ziekenhuis.
• De eigen bijdrage voor
rechtsbijstand.
• Extra kosten voor een dieet dat
medisch noodzakelijk is.
• Kosten voor het vaker wassen van
kleding, vanwege bijv. een
beperking.
• Extra stookkosten vanwege uw
ziekte

Wie kan het aanvragen
Iedereen met een laag inkomen en
weinig vermogen kan bijzondere
bijstand aanvragen. Dus ook mensen
met een minimumloon of AOW.

Waar aanvragen
Bijzondere bijstand vraagt u aan bij het Sociaal Team. Er is een
speciaal formulier voor dat u op de website van de gemeente kunt
vinden Het aanvraagformulier Bijzondere Bijstand. Het is verplicht
om de aanvraag te doen voordat u de kosten maakt, tenzij dit echt
niet mogelijk is. Hoe u het Sociaal Team kunt bereiken, vindt u op
de website: https://samenleveninbergen-nh.nl/is/footer/contactopnemen

Wat
Voor de duur van de coronacrisis is het
tijdelijk mogelijk maatwerkvoorzieningen
per e-mail aan te vragen via info@bergennh.nl

Wie kan het aanvragen

Waar aanvragen

Woonkostentoeslag
Woonkostentoeslag is geld van de
gemeente om uw woonlasten (hypotheek
of huur) te betalen.
Woonkostentoeslag is een vorm
van bijzondere bijstand.
Woonkostentoeslag is tijdelijk: de
gemeente kan als voorwaarde stellen dat u
een goedkoper huis zoekt.
Woonkostentoeslag is vooral bedoeld voor
mensen met een koopwoning.

U krijgt alleen woonkostentoeslag als
u plotseling minder geld heeft en u
daardoor de lasten niet meer kunt
betalen. Bijvoorbeeld als u uw baan
verliest of als u net gescheiden bent
en uw partner niet meer meebetaalt
aan de hypotheek. Heeft u een
huurwoning? Dan krijgt u meestal
geen woonkostentoeslag. U kunt
immers huurtoeslag aanvragen. Maar
soms kunt u toch woonkostentoeslag
krijgen. Bijvoorbeeld als uw huur te
hoog is om huurtoeslag te krijgen.
U kunt een studietoeslag krijgen als u
aan de volgende voorwaarden
voldoet:
• U bent 18 jaar of ouder;
• U volgt een opleiding of
studie en ontvangt
studiefinanciering (Wsf 2000)
of een tegemoetkoming in de
studiekosten (Wtos), of u
heeft hier recht op maar
ontvangt deze niet;
• U heeft geen of weinig eigen
vermogen; en
• U bent door een langdurige
medische beperking niet in

U vraagt woonkostentoeslag aan bij de gemeente.
Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand.

Individuele studietoeslag voor
studenten met een beperking
Studiefinanciering is voor een student
meestal niet voldoende om alle kosten van
te betalen. Veel studenten werken daarom
naast hun studie. Maar studenten met een
beperking kunnen vaak niet of nauwelijks
bijverdienen. Voor hen is er de individuele
studietoeslag. Dit is bijzondere bijstand.

U vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente.

Wat

Wie kan het aanvragen
staat om voldoende bij te
verdienen.

Individuele inkomenstoeslag
Dit is geld van de gemeente voor mensen
die al lang een laag inkomen hebben. Het
is een geldbedrag dat 1 keer per 12
maanden kan worden toegekend. U kunt
het geld gebruiken om bijvoorbeeld
rekeningen te betalen of een nieuwe
koelkast of wasmachine van te kopen. U
hoeft de gemeente niet te laten zien waar
u het geld aan uitgeeft. Het geld is een
'extraatje'. Het wordt dus niet van uw
uitkering afgetrokken. U betaalt geen
belasting over het geld.

U kunt de inkomenstoeslag
U moet de inkomenstoeslag zelf aanvragen bij het Sociaal Team . U
aanvragen als u aan al deze
kunt elk jaar opnieuw een toeslag aanvragen, als u weer aan de
voorwaarden voldoet:
voorwaarden voldoet. Hoe u het Sociaal Team kunt bereiken, vindt u
op de website: https://samenleveninbergen-nh.nl/is/footer/contact• U bent 21 jaar of ouder, maar u
opnemen. Of via onderstaande link:
heeft nog niet de AOW-leeftijd.
• U had de afgelopen jaren een
minimuminkomen, bijvoorbeeld
https://www.bergen-nh.nl/fileadmin/Bergen/formulieren/sociaalbijstand, WIA of Wajong.
domein/Aanvraagformulier_Individuele_Inkomenstoeslag_2020.01.pdf
• U heeft niet méér eigen
vermogen dan u voor de
bijstand mag hebben.
• De afgelopen 12 maanden heeft
u niet eerder een individuele
inkomenstoeslag ontvangen.
• U bent niet in staat om met werk
een hoger inkomen te krijgen.
U kunt zich voordelig collectief
- U kunt uw pakket zelf samenstellen via de website van Gezond
verzekeren als u:
verzekerd: https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/bergennh/#!/pakketten
• een inkomen hebt tot 120%
van de bijstandsnorm.
• een beperkt eigen vermogen
heeft.
• woont in de gemeente.
• geen achterstand in de
betaling van de premie van
uw huidige zorgverzekering
heeft.
• Geen vermogen heeft hoger
dan:
o Alleenstaande : €
6120
o Alleenstaande
ouder: € 12.240
o Gezin: € 12.240*

Collectieve zorgverzekering minima
De gemeente heeft een collectieve
zorgverzekering voor mensen met een
laag inkomen en weinig vermogen. Die
bestaat uit een basisverzekering en een
keuze uit drie aanvullend pakketten. De
premie is lager door afspraken met
zorgverzekeraar Univé, u krijgt meer
kosten vergoed en de gemeente betaalt
een deel van de premie van het
aanvullende pakket.

Waar aanvragen

* Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2020; Kinderen tot 18 jaar. Het bedrag is inclusief het spaargeld van de kinderen.
2.

Overige regelingen

Wat
Sport en hobby van uw kind
De gemeente is aangesloten bij het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Zo'n fonds kan voor kinderen uit
arme gezinnen een bijdrage geven voor het
lidmaatschap van een sportclub, muzieklessen,
een toneelclub, en benodigdheden als
sportkleding of een muziekinstrument.
Kosten van een computer
Schoolgaande kinderen hebben vaak een
computer nodig voor hun huiswerk. Of misschien
heeft u zelf een computer nodig voor een
opleiding die voor u noodzakelijk is.

Wie kan het aanvragen
Vaak kunt u als ouder niet zelf een bijdrage of
lidmaatschap voor uw kind aanvragen. Dat moet
bijvoorbeeld een leraar, arts of maatschappelijk
werker voor u doen.

Waar aanvragen
Vraag bij het Sociaal Team welke regelingen er
zijn voor kinderen uit gezinnen met weinig geld.
Hoe u het Sociaal Team kunt bereiken, vindt u op
de website: https://samenleveninbergennh.nl/is/footer/contact-opnemen

Mensen met een laag inkomen

Vraag bij het Sociaal Team naar de
computerregeling. Hoe u het Sociaal Team kunt
bereiken, vindt u op de website:
https://samenleveninbergennh.nl/is/footer/contact-opnemen

Meer informatie over regelingen als u van een laag inkomen moet rondkomen, vindt u op: https://samenleveninbergen-nh.nl/is/werk-eninkomen/minimaregelingen
3.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Kunt u door een te laag inkomen en vermogen de gemeentelijke belastingen niet (geheel) betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor
kwijtschelding.
Het vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit (over-)waarde van de eigen woning, een bank- of spaarsaldo en de waarde van een auto. De
betalingscapaciteit wordt berekend aan de hand van uw inkomsten en bepaalde (en genormeerde) uitgaven en afgezet tegen (landelijk
bepaalde) normbedragen. Een verzoek moet daarom aan de hand van uw individuele situatie beoordeeld en berekend worden. De vastgestelde
normen zijn bovendien mede afhankelijk van uw huishoudsituatie en leeftijd. Het kan ook voorkomen dat er gedeeltelijk kwijtschelding wordt
verleend. In de uitspraak wordt altijd uitleg gegeven en indien van toepassing ook een berekening meegestuurd.
De gemeenteraad van Bergen heeft besloten om kwijtschelding mogelijk te maken voor:
• afvalstoffenheffing
• rioolheffing

Kwijtschelding aanvragen
U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen door gebruik te maken van het bij het aanslagbiljet meegezonden aanvraagformulier. Heeft u
het formulier niet ontvangen, stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en
uw burgerservicenummer. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.
Uiterlijk binnen vier weken aanvragen
Nadat u het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend heeft, moet u dit uiterlijk binnen vier weken sturen naar:
•
•
•

De Ontvanger Belastingen
Postbus 796
2130 AT Hoofddorp

Wanneer kan ik voor kwijtschelding in aanmerking komen?
Zie hiervoor onder de vraag “Wat zijn de normbedragen voor de kwijtscheldingstoets van gemeentelijke belastingen?” Daar vindt u het
document met de regels voor inkomen- en vermogen.

