BIJZONDERE FINANCIËLE REGELINGEN
Heeft u een laag inkomen, dan volgt hier een overzicht van de meest voorkomende financiële regelingen,
die u een steuntje in de rug kunnen geven. Deze vergoedingen kunnen worden aangevraagd bij de
cluster sociale zaken van de gemeente Urk.
REGELING

KOSTENSOORT

Bijzondere bijstand voor
noodzakelijke kosten

Heeft u noodzakelijke kosten en moet u hiervoor een eigen bijdrage betalen, dan kunt u
hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Voorbeelden zijn: bril, contactlenzen,
tandartskosten, eigen bijdrage thuiszorg, dieetkosten, alarmsysteem, noodzakelijke
reiskosten, woonkosten (huiseigenaren) etc. U dient zich wel voldoende aanvullend te
verzekeren (minimaal twee sterren) voor zowel ziektekosten als tandartskosten.
De gemeente Urk vergoedt als u niet heeft kunnen reserveren (u heeft minder
spaargeld dan € 2.500,00) de kosten van wasmachine, koelkast, kooktoestel of
stofzuiger. Voor de vergoeding gelden vaste bedragen.
Heeft u langer dan drie jaar een inkomen ter hoogte van 100% van de bijstandsnorm en
bent u tussen de 21 en 65 jaar, dan kunt u jaarlijks in aanmerking komen voor de
langdurigheidtoeslag. Deze bedraagt voor echtparen € 498,00, voor alleenstaande
ouders € 447 en voor alleenstaanden € 349,00 per jaar.
Dit fonds is bedoeld voor de kosten van:
 Lidmaatschap vereniging,
 Kosten sportschool en uitgaven voor sportkleding (sportkleding wordt alleen in
combinatie met lidmaatschap sportschool of sportvereniging vergoed)
 Cursuskosten (hobby)
 Museumjaarkaart
 Zwemabonnement
 Door de school georganiseerde uitstapjes, excursies, werkweken of
kindervakantieweek
 Kosten peuterspeelzaal

Bijzondere bijstand voor
witgoed
Langdurigheidtoeslag

Jeugdfonds voor kosten
van sport en cultuur
voor kinderen van 3 tot
18 jaar

De maximale vergoeding bedraagt voor:
 Kinderen van 3 t/m 11 jaar per persoon € 200,00 per kalenderjaar
 Kinderen van12 t/m 17 jaar per persoon € 250,00 per kalenderjaar

Zwemdiploma A
Computers
voor
kinderen van 10 tot 18
jaar
Schuldhulpverlening

De kosten moeten worden aangetoond met bewijsstukken.
Kinderen tussen vijf en twaalf jaar die nog geen zwemdiploma A hebben gehaald,
kunnen gratis zwemlessen volgen
Gezinnen met een minimuminkomen met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 10
tot 18 jaar komen eenmaal per vijf jaar in aanmerking voor een bijdrage in de kosten
van de aanschaf van een computer en een printer. Voor de vergoeding gelden vaste
bedragen.
De stichting Hulp en Steun bemiddelt bij schulden, geeft budgetadviezen en verzorgt
budgetteringen. Aanmelden kan via de website www.hulpensteun.nl of telefonisch
687383. Een informatiefolder is beschikbaar bij de publieksbalie van het gemeentehuis.
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Wanneer heeft u een laag inkomen?
Inwoners van Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en geen vermogen boven het vrij
te laten vermogen komen in aanmerking voor deze regelingen. Is uw inkomen meer dan 120% dan geldt
het meerdere als draagkracht. Hebt u de volledige draagkracht gebruikt voor bijzondere kosten, dan kunt
u bij nieuwe kosten alsnog in aanmerking komen voor vergoeding.
Let op: Voor de langdurigheidtoeslag geldt niet 120%, maar 100 % van het sociaal minimum!
Normbedragen voor mensen die zelfstandig wonen,
exclusief vakantietoeslag (120% van de bijstandsnormen per 1 juli 2009)
Gezinssituatie

Jonger dan 65 jaar

Ouder dan 65 jaar

Alleenstaande

€ 1.033,46

€ 1.076,89

Alleenstaande ouder

€ 1.328,74

€ 1.427,92

Gehuwden/samenwonende

€ 1.476,38

€ 1.559,53

Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig wonen, maar afhankelijk van uw
leefsituatie kunnen lagere normen gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewoners (ook
inwonende kinderen) met inkomsten hebt.
Vrij te laten vermogen 2009
Alleenstaande

€ 5.455,00

Alleenstaande ouder

€ 10.910,00

Echtpaar of ongehuwd samenwonenden

€ 10.910,00

Meer weten?
Als u wilt weten of u voor één van deze regelingen in aanmerking komt, of deze direct aan wilt vragen
dan kunt u een afspraak maken met één van de klantmanagers van sociale zaken via telefoonnummer
689868. Het is ook mogelijk om eerst vrijblijvend te informeren bij de publieksbalie van de gemeente
Urk. De publieksbalie is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.30 en op dinsdag, woensdag en
donderdag ook van 14.00 tot 16.30 uur.
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