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Meedoen in gemeente Brielle!

Ook als je een laag inkomen hebt

Individuele Inkomenstoeslag
Heb je een laag inkomen
en woon je in de gemeente
Brielle? Dan kom je mogelijk
in aanmerking voor extra
(financiële) ondersteuning.
In deze brochure leggen
wij uit welke vormen van
ondersteuning er zijn
en welke voorwaarden
hierbij horen. Een aantal
hiervan valt onder ‘Werk
& Inkomen’. Gemeente
Nissewaard voert voor deze
ondersteuningsvormen de
dienstverlening uit voor
inwoners van gemeente
Brielle.

Heb je langdurig een laag inkomen? Kan
je niet sparen voor onverwachte uitgaven?
Bijvoorbeeld voor het repareren of vervangen
van een kapotte koelkast? Vraag dan de
Individuele Inkomenstoeslag aan. Inkomensen vermogensnormen zijn terug te vinden
op www.rijksoverheid.nl door te zoeken naar
‘bijstandsnorm’.

Kom ik in aanmerking?
En hoeveel bedraagt de
Individuele Inkomenstoeslag?

 Eerder ontvangen Individuele Inkomens
Toeslagen en toeslagen van de
Belastingdienst worden niet meegerekend.

De toeslag is €250,- per jaar per huishouden.
Je komt hiervoor in aanmerking als je:

Je kunt de individuele Inkomenstoeslag vanaf
1 maart 2020 online aanvragen via:
https://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/
dienstverlening-brielle.htm

 in de afgelopen 24 maanden een
netto inkomen had tot 120% van de
bijstandsnorm;
 voldoet aan de vermogensgrens volgens
de bijstandsnorm;
 in de afgelopen 24 maanden geen
recht had op studiefinanciering of
een tegemoetkoming volgens de wet
Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en
Schoolkosten;
 21 jaar of ouder bent;
 de pensioengerechtigde leeftijd nog niet
hebt bereikt;
 de afgelopen 12 maanden nog geen
Individuele Inkomenstoeslag hebt
aangevraagd;
 Heb je een partner? Dan moeten jullie
beiden aan deze voorwaarden voldoen;

Kindtoeslag
De Kindtoeslag is een tegemoetkoming in
kosten voor bijvoorbeeld sport of school voor
kind(eren). De Kindtoeslag is voor kinderen
van 4 t/m 17 jaar €150 per kind per jaar.
Kinderen komen voor de Kindtoeslag in
aanmerking als je aan de voorwaarden van
de Individuele Inkomenstoeslag voldoet.
Alleen degene die de kinderbijslag ontvangt,
kan de Kindtoeslag voor een kind aanvragen.
Je kunt de Kindtoeslag vanaf 1 maart 2020
online aanvragen via
https://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/
werk-en-inkomen_to/kindtoeslag.htm

Voor meer informatie ga je
naar www.brielle.nl/minima
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Brielse Klantenkaart

Bijdrage energiekosten

Woon je in de gemeente Brielle en heb je
in de afgelopen 24 maanden een inkomen
tot 120% van de bijstandsnorm? Dan heb
je recht op een Brielse Klantenkaart. De
Brielse Klantenkaart heeft een waarde van
€40,-. Op basis van je beschikking voor een
Individuele Inkomenstoeslag ontvang je deze
klantenkaart thuis via de post.

De bijdrage in de energiekosten is een
tegemoetkoming voor onverwachte hoge
energielasten voor mensen met een langdurig
laag inkomen, die de pensioengerechtigde
leeftijd hebben bereikt.

Indien je in aanmerking komt voor de
Individuele Inkomenstoeslag én kind(eren) in
de leeftijd van 4 t/m 17 jaar dan heb je ook
recht op een Brielse Klantenkaart ter waarde
van €150,- per kind. De Klantenkaart is extra
en heeft geen invloed op de voorwaarden
van de tegemoetkoming Kindtoeslag. Je
ontvangt een brief wanneer en waar je deze
klantenkaart kan afhalen voor je kind(eren).

De bijdrage energiekosten is €250,- per jaar
per huishouden.
Je komt hiervoor in aanmerking als je:

Het tegoed op de kaart kan besteed worden
bij de aangesloten winkels. Zie hiervoor de
website www.beleefbrielle/klantenkaart.
De Brielse Klantenkaart voor je kind(eren) kan
ook gebruikt worden voor het (deels) betalen
van de contributie bij (sport)verenigingen en
voor deelname van activiteiten bij stichting
PUSH. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem
dan contact op met stichting PUSH via
onderstaande gegevens. Zij zorgen voor de
financiële afhandeling van de contributie.
Stichting PUSH
info@stichting-push.nl
0181-316688
https://www.stichting-push.nl

Kom ik in aanmerking? En hoeveel
bedraagt de bijdrage energiekosten?

 twee jaar of langer een inkomen tot 120%
van de bijstandsnorm hebt;
 voldoet aan de vermogensgrens volgens
de bijstandsnorm;
 de pensioengerechtigde leeftijd hebt
bereikt.

Bijzondere bijstand
Heb je een laag inkomen en onverwacht hoge
kosten? Dan kom je misschien in aanmerking
voor bijzondere bijstand. Stuur de aanvraag in
voordat je de uitgave doet. De kosten kunnen
eenmalig zijn, maar ook vaker voorkomen.
Bijzondere bijstand is er niet alleen voor
mensen met een bijstandsuitkering. Iedereen
kan bijzondere bijstand aanvragen. Maar hoe
hoger het inkomen, hoe lager de bijzondere
bijstand.

Kom ik in aanmerking voor
bijzondere bijstand?
Om in aanmerking te komen voor bijzondere
bijstand gelden de volgende voorwaarden:

4

 Je bent Nederlander of daarmee
gelijkgesteld.
 Je hebt onvoldoende inkomen en
vermogen om de kosten zelf te betalen.
 Je bent 18 jaar of ouder.
 De kosten moeten aantoonbaar
onvoorzien en nodig zijn.
 Je hebt kosten door bijzondere of
dringende omstandigheden.
 De vergoeding van de kosten kan niet op
een andere manier.

collectieve ziektekostenverzekering aan voor
mensen met een laag inkomen. Kinderen
tot 18 jaar zijn voor het hele pakket gratis
meeverzekerd. Er zijn twee pakketten.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen via:
https://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/
dienstverlening-brielle.htm

Pakket gemeente extra uitgebreid
voor chronisch zieken of gehandicapten
Deze verzekering is speciaal voor inwoners
met steeds terugkerende ziektekosten
(chronisch zieken). Extra in deze verzekering
is een hoge vergoeding voor alternatieve
geneeswijzen, fysiotherapie, steunzolen,
persoonsalarmering, contributie van
patiëntenverzekeringen en de eigen bijdrage
vervoer. Bij dit pakket krijg je €13 korting op je
maandelijkse premie en het wordt het eigen
risico volledig vergoed.

Schulddienstverlening
Heb je schulden en kom je hier alleen niet
meer uit? Dan kan een budgetcoach van de
gemeente je helpen bij het vinden van een
oplossing.

Kom ik in aanmerking voor
schuldbemiddeling?
Woon je in de gemeente Brielle en ben je 18
jaar of ouder? Dan kom je in aanmerking voor
schuldhulpverlening. Aan deze hulp zijn geen
kosten verbonden. Ben je op zoek naar hulp?
Neem dan contact op met het Meldpunt
Budgetadvies en Schuldbemiddeling:
0181 - 471 327. De telefonische spreekuren
zijn op dinsdag, woensdag en donderdag van
09.30 uur tot 10.30 uur.

Collectieve zorgverzekering
De gemeente biedt in samenwerking met
CZ Zorgverzekeringen een gunstig geprijsde

Pakket gemeente extra
Dit zorgpakket heeft extra vergoedingen
voor onder andere brillen, fysiotherapie,
tandartskosten en de eigen bijdrage voor
thuiszorg. Bij dit pakket krijgt je €30 korting
op uw maandelijkse premie.

Voor vragen en advies kunt u
terecht bij het
CZ regiokantoor:
Adres: Oostkade 14,
3291 AM Spijkenisse
Openingstijden:
geopend maandag t/m vrijdag
van 09.30 uur tot 17.00 uur
Tel: 088-5557777
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Kom ik in aanmerking voor de
collectieve zorgverzekering?

Kwijtschelding
gemeentelijke belastingen

Ligt je maandinkomen onder 120% van de
netto bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld)?
Dan kom je in aanmerking voor een bijdrage
in de collectieve zorgverzekering. Een
overzicht van de tarieven staat op onze
website: www.brielle.nl/minima.

Als je de gemeentelijke belastingen niet
kunt betalen, dan kan de gemeente deze
misschien kwijtschelden. Dit betekent dat je
de belasting dan (gedeeltelijk) niet hoeft te
betalen. De gemeente houdt rekening met je
inkomen, uitgaven en bezittingen.

Individuele studietoeslag
Ben je student en word je door een ziekte
of gebrek belemmerd bij het verrichten of
verkrijgen van een baan? Dan kom je mogelijk
in aanmerking voor individuele studietoeslag.
Deze financiële ondersteuning krijg je dan
omdat het moeilijk kan zijn om je studie te
combineren met een baan. Het is immers
belangrijk om je te richten op een studie.
Hiermee vergroot je de kans op werk in de
toekomst.

Kom ik in aanmerking voor
individuele studietoeslag?
Je komt in aanmerking voor individuele
studietoeslag als:
 je 18 jaar of ouder bent;
 je recht hebt op studiefinanciering of een
tegemoetkoming;
 voldoet aan de vermogensgrens volgens
de bijstandsnorm;
 er is vastgesteld dat je niet in staat bent
het wettelijk minimumloon te verdienen,
maar je wel mogelijkheden hebt tot
arbeidsparticipatie.
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Het SVHW verzorgt de gemeentelijke
belastingen voor gemeente Brielle. Wil je
meer informatie of wil je een verzoek om
kwijtschelding indienen? Neem dan contact
op met het SVHW via: 0800 – 02 00 873 of
kijk op www.svhw.nl.

Stichting Leergeld
Heb je onvoldoende middelen om je
kind(eren) mee te laten doen aan sportieve en
culturele activiteiten of heb je problemen met
het bekostigen van een schoolreis? Dan kun
je een beroep doen op Stichting Leergeld. Zij
komen bij je langs om te bekijken of ze iets
voor je kunnen betekenen.

Kom ik in aanmerking voor
ondersteuning van Stichting
Leergeld?
Stichting Leergeld hanteert geen strakke
inkomensgrens bij de bepaling van
ondersteuningsmogelijkheden. Voorwaarde
is dat je over onvoldoende middelen beschikt
om je kind(eren) mee te laten doen.

Vakantiebank

Aanvraag indienen

Heb je onvoldoende middelen om met je
kinderen op vakantie te gaan en ben je in de
afgelopen 5 jaar niet op vakantie geweest?
Dan kun je bij de vakantiebank een verzoek
indienen voor een kosteloze vakantie van
een week. Als er een wachtlijst ontstaat
dan besluiten Stichting Leergeld en de
Voedselbank wie deel kunnen nemen.

Wil je een aanvraag voor een van de
minimaregelingen indienen? Of wil je meer
weten? Ga dan naar www.brielle.nl/minima
of neem contact op met gemeente
Nissewaard via: 140181.

Wil je een aanvraag indienen? Of wil je meer
informatie? Ga dan naar:
www.devakantiebank.nl

Voedselbank
Als je onvoldoende middelen hebt om
voedsel te kopen, kun je een beroep doen op
de voedselbank.
Om te beoordelen of je in aanmerking
komt voor een voedselpakket vindt eerst
een intakegesprek plaats. Als de aanvraag
is goedgekeurd, dan kan je wekelijks een
pakket ophalen. Denk je in aanmerking te
komen voor een voedselpakket stuur
dan een email naar:
voedselbankbrielle@gmail.com.
Wil je meer informatie? Ga dan naar:
www.brielle.nl/werk-inkomen-en-zorg/
voedselbank

Wil je een aanvraag indienen? Of wil je meer
informatie? Mail dan naar
info@leergeld-voorne-putten.nl
of bel: 06 - 18 11 79 31
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Ook als je een laag inkomen hebt

Stadskantoor
Slagveld 36
3231 AP Brielle
(0181) 47 11 11
info@brielle.nl
www.brielle.nl

