toepasselijke
bijstandsnorm

110% van de
toepasselijke
bijstandsnorm

130% van de
toepasselijke
bijstandsnorm

Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd (vanaf 21 jaar)
Alleenstaand
Gehuwd/samenwonend

€ 946,73
€ 1.352,48

€ 1.041,40
€ 1.487,73

€ 1.230,75
€ 1.758,22

€ 1.171,90
€ 1.602,17

€ 1.384,97
€ 1.893,48

Ouder dan pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaand
Gehuwd/samenwonend

€ 1.065,36
€ 1.456,52

Overige voorwaarden en formulieren
Kijk voor de overige voorwaarden en ons beleid op www.maasdriel.nl > hulp en
ondersteuning > bijzondere bijstand en minimabeleid.
Hier vindt u ook alle aanvraagformulieren van de regelingen in deze folder.
Vragen?
Wilt u gebruik maken van een van deze regelingen? Of heeft u vragen? Neem dan
contact op met een van onze medewerkers. U kunt hen bellen via 0418 63 88 88.
Komt u liever langs? Maak dan een afspraak voor het spreekuur. Het spreekuur is
elke donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Komt dit niet goed uit? Bel dan
om een andere afspraak te maken.

Team Sociaal Domein
Juli 2018

Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel
0418 63 88 88
info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

Minimaregelingen
Bommelerwaard
2018-2020

Heeft u moeite om rond te komen? Dan kunt u in deze folder lezen welke
oplossingen er voor u zijn. Voor inwoners van de gemeenten Maasdriel en
Zaltbommel met een laag inkomen zijn er diverse (financiële) voorzieningen.
In deze folder staan alle regelingen op een rij. Zo weet u waar u in 2018 een
aanvraag voor kunt doen.
Voor wie?
Huishoudens (gezinnen of alleenstaanden) met een laag inkomen uit werk of
uitkering.
Minimaregelingen Bommelerwaard
1. Regeling maatschappelijke participatie
2. Individuele inkomenstoeslag
3. Collectieve ziektekostenverzekering
4. Bijzondere Bijstand
1. Regeling maatschappelijke participatie
Voor deelname aan sociale, maatschappelijke en educatieve activiteiten kunt u een
financiële bijdrage vragen. Denk bijvoorbeeld aan het lidmaatschap van een
sportvereniging, de bibliotheek en het schoolreisje van uw kinderen. Op de website
of het aanvraagformulier kunt u zien voor welke activiteiten de bijdrage nog meer
bedoeld is.
Voor deze regeling geldt dat uw inkomen niet hoger dan 130% van de
toepasselijke bijstandsnorm mag zijn. Het aanvraagformulier vindt u op
www.maasdriel.nl > hulp en ondersteuning > bijzondere bijstand en minimabeleid
De maximale bijdrage per type huishouden is:
Alleenstaand

€ 195 per jaar

Gehuwd/samenwonend (zonder kinderen)

€ 380 per jaar

Alleenstaande ouder
- met één kind
- voor ieder volgend kind

€ 380 per jaar
€ 100 extra per jaar

Gehuwd/samenwonend
- met één kind
- voor ieder volgend kind

€ 595 per jaar
€ 100 extra per jaar

2. Individuele inkomenstoeslag
Heeft u al minstens 3 jaar een inkomen tot 110% van de toepasselijke
bijstandsnorm en geen vermogen boven de vermogensgrens? Dan komt u mogelijk
in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. De individuele
inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente één keer per jaar kan geven
als u al lange tijd een laag inkomen heeft. Deze bijdrage kunt u gebruiken om
bijvoorbeeld noodzakelijke spullen zoals de koelkast te vervangen.
Het bedrag dat voor u geldt is afhankelijk van uw gezinssamenstelling. De
bedragen voor 2018 zijn:
Alleenstaand / alleenstaande ouder

€ 397

Gehuwd/samenwonend

€ 567

3. Collectieve ziektekostenverzekering
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben met Menzis speciale afspraken
gemaakt over korting op de ziektekostenverzekering en op de aanvullende
verzekering voor mensen met een minimuminkomen. Daarnaast kunt u via deze
verzekering aanspraak maken op diverse extra vergoedingen, bijvoorbeeld voor
een bril, voetzorg of eigen bijdrage Wmo.
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl
4. Bijzondere bijstand
Heeft u door bijzondere omstandigheden onverwacht hoge / extra kosten? En kunt
u deze niet betalen of vergoed krijgen via een andere regeling, denk aan uw
ziektekostenverzekering of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Dan
kunt u in sommige gevallen bijzondere bijstand aanvragen.
Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage rechtsbijstand, bewindvoerderskosten of
bewassingskosten als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden.
Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand wordt per individueel geval
bepaald. U kunt in ieder geval bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen niet
hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Op de achterzijde van
deze folder ziet u wat de toepasselijke bijstandsnorm in uw geval is.

