Welke
regeling is het?

Waarvoor
krijg ik geld?

Hoeveel
ontvang ik?

Sociaal-culturele
activiteiten

lidmaatschap van de bibliotheek,
bijdrage voor de muziek- en of
toneelschool, duinkaart, toegangs
kaart van een museum of toneel
stuk, een internetaansluiting (max.
1 aansluiting per huishouden)

€ 100 per volwassene
€ 100 per kind tot 4 jaar

Indirecte schoolkosten

de extra kosten van de school,
zoals: de ouderbijdrage, materiaal,
gereedschap, boekentas of
schrijfgerei

 135 voor een kind in het
€
basisonderwijs

Dus niet voor schoolgeld en/of
boeken

Geld voor boeken en school/
studie vraagt u aan via duo.nl.
Dit kan voor kinderen op de
middelbare school, mbo, hbo en
de universiteit.

Computer

de aanschaf van een computer
of laptop

voor kinderen van 8 tot 18 jaar die
naar school gaan: 1 keer per 5
jaar € 455 ( max 2 per gezin)
als u geen schoolgaande kinderen
en lang een laag inkomen heeft:
1 keer per 5 jaar € 455

Fiets

Individuele studietoeslag:
Geld voor een opleiding
of studie

moment een opleiding of studie en heeft
u een arbeidsbeperking? Maar lukt het
niet om het minimumloon te verdienen? Of

Minimaregelingen:
Geld voor mensen
met een laag inkomen
Wat zijn de minimaregelingen?

Hoeveel geld ontvang ik?

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u

U krijgt één keer per jaar een bedrag van de

misschien recht op een van de minima

gemeente. In 2019 ontvangt u:

regelingen van de gemeente. U krijgt dan

•	als u alleenstaand bent

€ 2.669

•	als u alleenstaand bent
met kind(eren)

geld voor bijvoorbeeld sport, uitstapjes of
andere activiteiten. In de tabel hiernaast

€ 2.898

staan alle regelingen op een rij.

Bezoekadres
1948 LC Beverwijk
Postadres

•€
 260 voor kinderen van 6 tot
18 jaar die naar school gaan
• 1 keer per 5 jaar

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

maximaal € 350 per jaar per kind
van 4 tot 18 jaar

Email

Cultuur en kinderen

Lessen op het gebied van kunst
en cultuur. Bijvoorbeeld: ballet,
gitaar spelen of toneelspelen en
de aanschaf/huur van materialen,
kleding en/of instrumenten

maximaal € 450 per jaar voor
kinderen van zes tot achttien jaar

Website

U krijgt dit geld als de bijdrage
via het Jeugcultuurfonds niet
voldoende is.

maximaal € 425 per jaar voor
kinderen van zes tot achttien jaar

0251 256 256

U kunt bij Zorg en Zekerheid
een collectieve aanvullende
zorgverzekering afsluiten. Dit kan
per 1 januari van het volgende jaar.
De gemeente betaalt een deel van
uw premie

tot ruim € 500 per jaar. Daarnaast
hoeft u geen eigen risico meer te
betalen

Openingstijden:

Collectieve
Zorgverzekering
(gemeentepolis)

Beverwijk
helpt!

Stationsplein 48

een extra bijdrage om deel te
nemen aan een sport. U krijgt
dit geld als de bijdrage via het
Jeugdsportfonds niet voldoende is

heeft u niet genoeg eigen geld? Dan kunt u
individuele studietoeslag aanvragen.

Gemeente Beverwijk

Sport en kinderen
(maatschappelijke
participatie)

Wat is individuele studietoeslag?
Bent u 18 jaar of ouder? Volgt u op dit

De gemeente

 270 voor een kind tot en met 18
€
jaar op de middelbare school

info@beverwijk.nl

www.beverwijk.nl
Klant Contact Centrum
(tussen 8.30 en 17.00 uur)

-m
 aandag, woensdag en vrijdag
van 9.00 - 16.00 uur;
- dinsdag van 9.00 - 12.30 uur;
- donderdag van 9.00 - 20.00 uur.

Een laag inkomen?
Dan heeft u niet altijd geld voor extra’s. Bijvoorbeeld voor de opvang van uw
kinderen, de hulp van een advocaat of de kosten voor een sportclub. Als inwoner
van de gemeente Beverwijk krijgt u dan soms geld van de gemeente. U leest hier
welke regelingen er zijn. En of de regeling voor u geldt.

De

Algemene

De regelingen

op een rij

afspraken

Wanneer kom
ik in aanmerking?

Bijzondere bijstand:
Geld voor bijzondere
uitgaven

Individuele
inkomstentoeslag:
één bedrag per jaar
voor extra uitgaven

Wat is bijzondere bijstand?
U kunt soms geld krijgen voor bijzondere

Wat is individuele inkomstentoeslag?

uitgaven. Dat noemen we bijzondere bijstand.

Bent u ouder dan 21 jaar en krijgt u nog geen

Voorbeelden zijn de kosten voor:

AOW-uitkering ? Heeft u al langer dan 3 jaar

•	kinderopvang;

een laag inkomen en weinig geld? En gaat

•	hulp van een advocaat;

dat niet veranderen in de toekomst? Dan

•	een bewindvoerder die u helpt met uw

heeft u misschien recht op de individuele

financiën.

inkomstentoeslag.

van het Sociaal team. Of neem contact op met

Waar kan ik terecht
voor informatie?

Wanneer heb ik recht op

Hoeveel geld ontvang ik?

U heeft recht op geld van de gemeente

het KlantContactcentrum. Zij helpen u graag

Voor vragen en hulp kunt u altijd contact

bijzondere bijstand?

U krijgt één keer per jaar geld van de

als u een laag inkomen heeft. U krijgt

verder.

opnemen met het Sociaal team in uw wijk via

•	U moet de kosten echt maken.

gemeente. U koopt daarmee bijvoorbeeld

bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of een

aanmerking komt? Overleg dan met iemand

telefoonummer: 06 110 353 27.

En u kunt ze niet uitstellen.

het minimumloon. Ook heeft u weinig of geen

Hoe vraag ik
een regeling aan?

eigen geld.

Op onze website vindt u de formulieren om

Maar bijvoorbeeld ook als u:

een regeling aan te vragen. Heeft u geen

• een hulpmiddel wilt aanvragen;

manier vergoed. Bijvoorbeeld via uw

computer? Dan sturen wij u het formulier

• behoefte heeft aan extra hulp

ziektekostenverzekeraar.

AOW-uitkering. Of u heeft een baan en u krijgt

De afspraken
verschillen per regeling
De precieze afspraken verschillen per regeling.

graag op.

Zij helpen u met uw aanvraag voor geld.

•	U kunt de kosten niet (helemaal)
zelf betalen.
•	U krijgt de kosten niet op een andere

Bijvoorbeeld bij het schoonmaken van uw
huis. Of bij de opvoeding van uw kinderen.

Wat krijg ik niet vergoed?

U kunt ook contact opnemen met het

iedereen moet maken. Bijvoorbeeld de

van de bijstandsuitkering die voor u geldt.

Gaan wij akkoord met uw aanvraag? Dan

Klant Contact Centrum van de gemeente:

kosten voor:

Heeft u een iets hoger inkomen? Dan

ontvangt u het geld vóóraf en voor het hele

• U kunt elke dag tussen 8.30u en 17.00u

•	eten en drinken;

bekijken we wat u nodig heeft om rond te

jaar. Is het jaar voorbij? Dan vragen wij u te

bellen met 0251 256 256 voor het maken

•	gas, water en licht;

komen. We noemen dat uw draagkracht. U

laten zien dat u de kosten heeft gemaakt.

van een afspraak.

•	verf, behang en meubels voor uw huis.

krijgt dan misschien een deel van het geld.

Daarvoor geeft u ons de bonnen, facturen en

Zit u in de schuldhulpverlening ? Dan gelden

aankoopbewijzen.

andere regels.

Wilt u geld aanvragen vanuit de regeling

•	Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110%

U kunt geen geld krijgen voor kosten die

• U kunt langskomen op het stadhuis:
- maandag, woensdag en vrijdag

U betaalt deze normale kosten uit uw eigen
inkomen.

van 9.00 - 16.00 uur;

Cultuur en kinderen? Dan kunt u dit het hele

- dinsdag van 9.00 - 12.30 uur;

Let op!

(alleenstaande) of € 12.240 (overige

jaar aanvragen. U laat ons dan zien hoeveel

- donderdag van 9.00 - 20.00 uur.

Vraagt u de bijzondere bijstand altijd aan

huishoudens) aan eigen vermogen hebben.

•	U mag niet meer dan € 6.120

repareren. In 2019 ontvangt u:
•	als u alleenstaand bent

kosten u heeft gemaakt. Of u geeft ons een

Heeft u een eigen contactpersoon bij

vóórdat u de kosten maakt. U hoort dan zo

U vindt de precieze afspraken en bedragen

factuur die vooraf is gemaakt. Dat heet een

de gemeente? Dan helpt deze u ook

snel mogelijk onze reactie. U weet dan zeker

op onze website beverwijk.nl. Twijfelt u of u in

pro-formafactuur.

graag verder.

of u er wel of niet recht op heeft.

€ 416

•	als u alleenstaand bent
met kind(eren)

€ 520

•	als u getrouwd bent
of samenwoont

Wanneer ontvang
ik het geld?

Er zijn wel twee algemene regels:

een nieuwe wasmachine. Of u laat de oude

€ 572

