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De inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. Per regeling staan de voorwaarden globaal genoemd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
Let op: voor veel regelingen geldt een vermogenstoets of eigen bijdrage. Dat wil zeggen dat u moet bijbetalen of niet in aanmerking komt voor de regeling, omdat u over vermogen beschikt.
Genoemde bedragen gelden per 1 januari 2017 en kunnen in de loop van het jaar veranderen. Kijk op de genoemde websites voor actuele bedragen en voorwaarden.

Inkomen
Tegemoetkoming lage
inkomens

Maatschappelijk Actief Bonus

Voor uitkeringsgerechtigde met arbeidsverplichting. Voorwaarden: geen in aanmerking te nemen vermogen (art. 34 Participatiewet),
en minimaal 6 uur per week onbetaald maatschappelijk nuttige activiteiten verrichten in enig georganiseerd verband. Hoogte bonus
bedraagt € 250 per persoon per kalenderjaar. Aanvraag: afdeling SD-MER via tel: 0745 538888.

Individuele Inkomenstoeslag

Voor mensen die langdurig laag inkomen hebben. Gemeente bepaalt hoogte en betaalt 1 keer per jaar uit. Inkomen niet > 120% van
toepasselijke bijstandsnorm. Zonder vermogen (art. 34 PW) en arbeidsverplichting (art. 9 lid 1 sub a PW). Aanvraag: afd. SD-MER.

Persoonlijk participatiebudget
pensioengerechtigden

Voor pensioengerechtigde minima met een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Voorwaarde: geen in aanmerking
te nemen vermogen volgens art. 34 PW en over besteding van het bedrag worden afgesproken gemaakt. Hoogte: voor gehuwden
gezamenlijk € 450 en voor een alleenstaande € 330 per jaar. Aanvraag/informatie: afdeling SD-MER via tel: 0745 538888.

Geen of laag
inkomen

Kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen
Bijstand

Indien u deze niet kunt betalen, meldt u dat bij de gemeente. Ook de gemeente beoordeelt aan de hand van uw vermogen, inkomsten
en uitgaven. Kwijtschelding is mogelijk voor riool-, afvalstoffenheffing en hondenbelasting 1ste hond. Niet voor toeslag per container.
Aanvraag/informatie: afdeling SD-MER via tel: 0475 538888 of BsGW via tel: 088 8420420.
Laagste sociale uitkering o.g.v. Participatiewet voor noodzakelijke kosten voor het bestaan. Geen recht indien aanvrager < 18 jaar,
voldoende vermogen of eigen inkomsten heeft, of beroep kan doen op andere sociale uitkering. Meer info bij UWV Werkbedrijf.

Bijzondere uitgaven

Collectieve gemeentelijke
ziektekostenverzekering

Voor minima tot 120% van WML. Gemeente Roerdalen biedt twee collectieve zorgverzekeringen speciaal voor minima aan.
Deze zorgverzerkeringen zijn de basis- én een aanvullende zorgverzekering bij of VGZ of CZ. De pakketten variëren nogal in
vergoedingen en behandelingen, dus kijk goed naar de algemene voorwaarden, en vergoedingen en behandelingen.

Bijzondere bijstand

Duurzame
gebruiksgoederen

Indien iemand een minimuminkomen heeft, kan hij voor bepaalde kosten (gedeeltelijk) vergoeding of bijdrage krijgen in de kosten van
de gemeente. Bijvoorbeeld koelkast of wasmachine. Om in aanmerking te komen, moet u bij de gemeente een verzoek indienen.
Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u een vastgestelde vergoeding. Aanvraag/informatie: afd. SD-MER via tel: 0475 538888.

Geen/beperkt inkomen
door ziekte of beperking

Jonggehandicaptenkorting

Aanvulling inkomen jonggehandicapten. Voorwaarden: (recht op) een Wajong-uitkering.
Aanvraag / informatie: www.belastingdienst.nl onder Inkomstenbelasting, Heffingskortingen.
Uitkering voor arbeidsongeschikten. Voorwaarden: meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar minder dan 80%.
Aanvraag/informatie www.uwv.nl Tel: 0900-9294
Uitkering voor jonggehandicapten. Voorwaarden: arbeidsongeschikt op/na de dag waarop men 18 is geworden e.d., 6 maanden
studerend in jaar van arbeidsongeschiktheid. Aanvraag/informatie: www.uvw.nl of tel: 0900 9294.

WIA
Wajong

Nabestaanden

ANW

Voor nabestaanden na overlijden partner. Voorwaarden: nog niet de AOW-leeftijd, geboren voor 1950 of 45% arbeidsongeschikt of verzorging van kind jonger dan 18 jaar. Aanvraag/informatie SVB, www.svb.nl Tel: 030-2648444

Wil eigen bedrijf starten,
houden of stoppen

Bijstand zelfstandigen

Afhankelijk van omstandigheden van aanvrager. Startende ondernemer of ondernemer in financiële problemen kan onder voorwaarden
beroep doen op Besluit bijstandsverlening zelfstandige (Bbz). Aanvraag/informatie: www.roerdalen.nl of tel: 538888.

Oudere werknemer
na WW- uitkering

IOAW of IOW

Inkomensvoorziening voor 50+-werklozen zonder WW-uitkering, of > 57,5 jaar zonder WW-uitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikt
(<80%). Aanvraag/informatie bij UWV: www.werk.nl, tel: 0900-9294 of Kazerneplein 172-196 te Roermond.
IOAW: geboren voor 1 jan 1965, na 50 jaar werkloos geworden en max. WW-duur bereikt. Via gemeente: tel. 538888,

Schulden

Schuldhulpverlening

Voor mensen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. Informatie: www.roerdalen.nl onder servicepunt/producten en diensten.
Aanvraag: bij gemeente t: 538888, vraag naar een medewerker van Plangroep.

Arbeidsgehandicapt

WSW

Mensen met een WSW-indicatie die nu in dienst zijn van SW-bedrijf blijven daaronder vallen. Nieuw instroom is m.i.v. 1 jan 2015
niet meer mogelijk.
Nieuwe arbeidsgehandicapten moeten zich melden bij de gemeente voor informatie over re-integratie (beschutte werkplek) 538888.

Re-integratie arbeidsbeperkten
Oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werknemer

IOAZ

Voor mensen tussen 55 jaar en pensioengerechtigde leeftijd, die hun bedrijf/beroep hebben beëindigd. Voorwaarden: 3 jaar als zzp'er,
daarvoor 7jr in loondienst/zelfst., tenminste 1.225 uur in eigen bedrijf gewerkt, inkomsten laatste 3 jr gemid < € 21,861,00. Bij voortzetting bedrijf minder inkomen < € 23.292. Aanvraag ingediend voor beëindigen van bedrijf/beroep.

Kinderen en Jongeren
Kinderen en
jongeren

Stichting Leergeld

Kindgebonden budget

Alleen op afspraak op dinsdagochtend van 9.00-12.00 uur op Markt 7 te Melick. Tel: 06-36503565.
www.leergeldroermondeo.nl
Voor binnen- en buitenschoolse activiteiten van kinderen van 4 t/m 18 jaar. Voorwaarden: ouders/verzorgers hebben aantoonbaar
minimum inkomen tot max. 120% van het wettelijk minimumloon.
Bijdrage voor levensonderhoud van kind(eren). Aanvraag van 2017 indien VOOR 1 sept 2018. Voorwaarden: kind(eren) < 18 j,
gezamenlijk inkomen en vermogen niet te hoog, Nederlandse nationaliteit/geldige verblijfsvergunning: www.belastingdienst.nl/ t: 0800-0543

Schoolgaande
Kinderen

Tegemoetkoming
Schoolkosten

Bijdrage voor de kosten van school. Voorwaarden: voltijdopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) , voortgezet
algemeen volwassenonderwijs (vavo) of particulier voortgezet onderwijs. Aanvraag/informatie : DUO, www.ib-groep.nl,
Tel: 050-5997755

Kinderen in de
Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Bijdrage voor kosten kinderopvang. Voorwaarden: u werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus. U heeft een
contract met kindcentrum of gastouderbureau. U betaalt zelf een deel van de kosten. U heeft de Nederlandse nationaliteit of geldige
verblijfsvergunning. U krijgt kinderbijslag of pleegouderbijdrage. Het kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang, staat ingeschreven
op uw woonadres en gaat niet naar het vo. Aanvraag/informatie: www.belastingdienst of tel: 0800 0543.

Werk en zorg voor
thuiswonende kinderen

Inkomensafhankelijke
combinatiekorting

U werkt en heeft kind < 12 jaar. Voorwaarden: inkomen uit werk, leeftijd jongste kind dat op uw adres woont en hoe lang dat kind daar
woont, wel/geen fiscale partner. Co-ouder: onder voorwaarden mogelijk. Zie www.belastingdienst.nl of 0800-0543

Beperkingen door

WMO

ziekte, handicap of
ouderdom

Wet langdurige zorg

Hulp in de huishouding of ondersteuning bij inhuren van hulp (PGB). Voorwaarden: eigen bijdrage (afhankelijk van inkomen en
vermogen), persoonlijke situatie en hulp die er al is. Informatie/aanvraag: info@roerdalen.nl of tel: 538888,
Let op: mantelzorg of ondersteuning door familie, buren en/of vrienden is niet wettelijk verplicht.
Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf in een instelling. Voorwaarden : ziekte, beperking(en) of ouderdom.
Er wordt een eigen bijdrage gerekend. Aanvraag / informatie CIZ, www.ciz.nl Tel: 088-789165

Mantelzorger

Mantelzorgcompliment

Beperking / ziekte

Jaarlijkse financiële waardering voor mantelzorgers. Voor jonge(re) mantelzorgers van 12-21 jaar geldt dat zij max. 4 nationale
bioscoopbonnen kunnen krijgen ter waarde van € 10 ps. Voor volwassenen (vanaf 21 jaar) geldt een éénmalige geldelijke waardering
van maximaal € 175. De gemeente bepaalt zelf wat de hoogte van het bedrag is en wat de voorwaarden zijn. Moet schriftelijk bij
de gemeente worden aangevraagd.

Toeslagen / belasting
Zorgverzekering

Zorgtoeslag

Bijdrage voor de hoge kosten van verplichte zorgverzekering. > 18 jaar, Nederlandse zorgverzekering en nationaliteit, en inkomen voor
alleenstaande < € 28.720 en vermogen < € 113.415. Kijk voor meer info en aanvraag op www.belastingdienst.nl of 0800-0543

Woning

Huurtoeslag

Bijdrage voor de huur. Voorwaarden: naar verhouding hoge huur en laag inkomen. Berekening op website mogelijk.
Aanvraag / informatie Belastingdienst, www.toeslagen.nl Tel: 0800-0543
Naarmate er meer volwassenen één huis delen, wordt de bijstand van de ontvanger verlaagd: 2-pers 50%, 3-pers 43,33%. Kijk voor
meer informatie en rekenmodel op www.clientenraad-roerdalen.nl

Kostendelersnorm

Belastingteruggave

Belastingdienst
Toeslagenwet

Aangifte inkomstenbelasting i.v.m. teruggave: algemene heffingskorting partner, aftrek specifieke zorgkosten, studiekosten, e.d.
Aanvraag en informatie: www.belastingdienst.nl of tel: 0800 0543.
Aanvulling inkomen. Voorwaarden ZW, WW, WAZ, WIA, WAO, Wajong, IOW, Wamil, Wet arbeid en zorg,
inkomen sociaal minimum. Aanvraag/informatie: www.uwv.nl tel: 0900-9294

