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Zeker zijn van goede regelingen met een laag inkomen 
Ons doel is dat mensen met een laag inkomen uitzicht te blijven houden op een toekomst door te blijven 
meedoen. 
En dan bedoelen we zowel mensen met een bijstandsuitkering, een andere uitkering, AOW-ers, ZZP-ers 
maar, ook  werkenden met een minimum inkomen. 
Daarom hebben wij de lokale regelingen voor u op een rijtje gezet in een handig overzicht. Dit is een 
algemeen overzicht, persoonlijk advies kunt u krijgen bij de gemeente. 
 
De PvdA Huizen wil nog meer:  
● wij willen de minima-regelingen uitbreiden tot 130% van het bijstandsniveau  
● wij willen de pc-regeling uitbreiden voor alle minima, dus ook voor huishoudens zonder kinderen 
● wij willen de bijdrage  collectieve zorgverzekering uitbreiden naar 20 euro per maand 
● wij willen de bedragen voor Jeugdsport- en cultuurpas verhogen tot 450 euro per kind. 
● Aansluiting bij stichting leergeld om mee te kunnen doen aan binnen en buitenschoolse activiteiten 
● betere en snellere schuldhulpverlening 
 
 
                                                 Wilt u dit ook: stem op 21 maart PvdA Huizen! 
 

  
1. INKOMEN 

 
 
Wat is een minimaal inkomen? 
Bijstands niveau 986 Euro per maand 
Minimum inkomen is tot 110% van het bijstandsniveau  
Alleenstaanden:  986x110%= 1084 euro inkomen maximaal per maand  
Echtparen: 1409x110%= 1549  euro inkomen maximaal per maand (echtparen). 
 
2. REGELINGEN tot max 110% van het bijstandsniveau : 
 
Individuele inkomenstoeslag IIT  (voorheen langdurigheidstoeslag-LDT) voor iedereen die 3 jaar of langer 
op het minimum-niveau leeft. Is een bedrag van wordt 1 x per jaar toegekend. (Niet voor AOW-ers) 
 
Kinderen 

 
PC-regeling voor huishoudens met schoolgaande kinderen, zowel de computer als de internetkosten. 
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Jeugdsportpas, voor alle jongeren uit huishoudens met een laag inkomen, die willen sporten. Zowel 

lidmaatschap als sportuitrusting/kleding tot maximaal 225 euro per jaar.  

Kijk hoe u een aanvraag kunt indienen bij jeugdsportfonds.nl. 

Jeugdcultuurpas, voor alle jongeren uit huishoudens met een laag inkomen, die iets aan cultuur willen 
doen, dus toneel, dans, muzieklessen e.d. Kijk bij jeugdcultuurfonds.nl. 
 
3. ZORG REGELINGEN,  

 
 
Collectieve zorgverzekering, tot max. 110% van het bijstands niveau. Via de gemeente kunt u een 
collectieve zorgverzekering bij Zilverenkruis afsluiten. De gemeente draagt 10 euro extra per maand bij 
aan de kosten. Medische kosten die buiten de verzekering vallen, kunnen soms via de bijzondere bijstand 
vergoed worden. 
 
Chronisch ziek tot maximaal 130% van het bijstandsniveau;  

Er is een chronisch ziekenregeling voor iedereen met een inkomen tot 130% van het minimumloon ( tot 

2051 euro per maand). Dit is bedoeld voor meerkosten door een chronische ziekte en voor vergoeding  

eigen risico als dat geheel is opgebruikt in een jaar. Dit tot max 130% van het minimumloon: 

Wanneer bijzondere bijstand. 

WMO-loket  (gemeente) U kunt via dit loket  hulp krijgen bij het huishouden, speciale voorzieningen, 

dagbesteding of begeleiding, hiervoor geldt een eigen bijdrage naar draagkracht. 

4. REGELINGEN LOKALE BELASTINGEN  

U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale belastingen. 

voor kwijtschelding geldt de bijstandsnorm. Zit u net boven de norm dan zal er een kwijtscheldings 

berekening nodig zijn.  

o Onroerende zaak belasting 

o Afvalstoffen heffing 

o Riool heffing 

5. REGELING BIJZONDERE BIJSTAND 

Naast bovenstaande regelingen is er altijd nog bijzonder bijstand mogelijk. U hoeft hiervoor geen 

bijstandsuitkering te hebben. 

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling 

vergoed worden, bijvoorbeeld kosten in verband met ziekte, een verhuizing of echtscheiding maar ook 

voor bijv. vervanging van een wasmachine, bijzondere tandarts kosten of bewindvoering. 
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6. LOKALE HULP, geen gemeente:  

o Voedselbank, (035-5339775, Energieweg 35 

o Kledingbank, (035-524 4985) Borneolaan 3 

o Speelgoedbank, De Geus, Geuzenweg 84 Hilversum 

o Geef en neem-tafels in de verschillende wijkcentra. (Holleblok, Draaikom)  

7. LANDELIJKE REGELINGEN 

Landelijke regelingen lopen via de belastingsdienst of de sociale verzekerings bank 

Zorgtoeslag,  

Huurtoeslag,  

Kindgebonden budget,  

Kinderbijslag,  

Kinderopvangtoeslag 

ADRESSEN zorg en welzijn - werk en inkomen – jeugdhulp 

Voor alle regelingen geldt : zelf aanvragen bij de gemeente. 

 

hbel@sociaalplein.info 

tel: 035 5281247 op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur 
Een gesprek met een consulent of binnenlopen kan ook. 
Binnenlopen: dinsdagochtend 8.30-12.00 uur Graaf Wichman 10. 
 
Team belastingen (kwijtschelding): 035-5281251 of 035-5281375 
Kwijtschelding waterschaps belasting: waternet.nl  
 
Op welke tegemoetkomingen heeft u recht: berekenuwrecht.nibud.nl 
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