INKOMENSKAART

Deze inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen
en dienstverlening. Per regeling worden de voorwaarden globaal genoemd.
Aan deze kaart zijn geen rechten te ontlenen. Gegevens kunnen in de loop van het jaar wijzigen.
Kijk op de genoemde websites voor actuele gegevens.
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INKOMEN
geen of laag inkomen

Uitkering UWV

Uitkering of aanvulling in het kader van de WW, Ziektewet, WAO, WIA, WAZ of loondoorbetaling bij ziekte door
de werkgever. Info: UWV, www.uwv.nl, www.werk.nl, tel.0900-9294

Uitkering Participatiewet

(Gezins)uitkering bij inkomen onder sociaal minimum. Voorwaarden: belanghebbende heeft beperkt of laag inkomen,
beperkt eigen vermogen en kan niet direct aan het werk of terug naar school. Info: www.werk.nl.

INKOMENSONDERSTEUNING
bijzondere uitgaven

Bijzondere bijstand

Voorwaarden: kosten moet bijzonder en noodzakelijk zijn, worden niet vergoed als er sprake is van een andere
voorliggende voorziening. Er dient onvoldoende draagkracht te zijn om de kosten zelf te voldoen. Individuele
beoordeling per aanvraag. Info: www.avres.nl

drie jaar of langer een

Individuele inkomens-

Bijdrage bij een langdurig minimum inkomen en geen zicht op inkomensverbetering. Voorwaarden: drie jaar of langer een

een laag inkomen

toeslag

gemiddeld inkomen < 120% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het
toegestane vermogen. Individuele beoordeling per aanvraag. Info: www.avres.nl

bijdrage voor

Regionaal Declaratiefonds

Bijdrage in de kosten voor sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voorwaarden: Inkomen <120%

activiteiten

volwassenen

van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen

volwassenen

Info: www.avres.nl

lokale belastingen

Kwijtschelding gem. belastingen

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen zoals de OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten enz. Info bij uw gemeente

toeslagen Huur

Huurtoeslag

Bijdrage in de huurkosten. Voorwaarden: laag inkomen en geen vermogen hoger dan het vrij te laten
vermogen. Info: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel 0800-0543.

toeslagen Zorg

Woonkostentoeslag

Tijdelijke bijdrage in huurkosten in verband met plotselinge daling inkomen. Info en voorwaarden: www.avres.nl

Zorgtoeslag

Bijdrage in de kosten van zorgpremie. Voorwaarden: laag inkomen, geen vermogen boven het vrijgestelde vermogen,
enkel bij Nederlandse zorgverzekering. Info: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel. 0800-0543

ziektekosten-

Collectieve en aanvullende

Zorgverzekering met aanvullende verzekering. Avres betaalt mee aan uw zorgverzekering. Meeverzekeren eigen

verzekering

ziektekostenverzekering

risico is mogelijk. Kinderen < 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Voorwaarden: een inkomen < 120% van de voor de
voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen. Info: www.avres.nl
Bijdrage voor extra kosten in verband met chronische ziekte of beperking. Voorwaarden: een inkomen < 120% van de

extra kosten i.v.m.

Regeling meerkosten

chronische ziekte/

chronisch zieken en mensen met

voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen. Individuele

beperking

een beperking

beoordeling per aanvraag. Info: www.avres.nl

INKOMENSONDERSTEUNING KINDEREN
kosten voor kinderen

Kinderbijslag

Bijdrage voor de kosten van kinderen. Info: Sociale Verzekeringsbank SVB, www.svb.nl.

< 18 jaar

Kindgebonden Budget

Bijdrage in de kosten van kinderen.Info: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, Tel. 0800-0543.

kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Bijdrage in de kosten van geregistreerde kinderopvang. Info:Belastingdienst, www.toeslagen.nl. Tel. 0800-0543.

schoolgaande

Indirecte studiekosten

Een bijdrage in de kosten van schoolgerelateerde activiteiten. Voorwaarden:kind(eren) < 18 jaar. Inkomen < 120% van
de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen. Info en verdere

Kinderen < 18 jaar

voorwaarden: Stichting Leergeld AV, www.leergeldav.nl, tel 0183-764707
PC-regeling

Een PC voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Voorwaarden: Inkomen < 120% van de geldende
bijstandsnorm, geen vermogen boven het toegestane vermogen. Info en verdere voorwaarden: Stichting Leergeld AV
www.leergeldav.nl, tel. 0183-764707

activiteiten

Regionaal Declaratiefonds

kinderen < 18 jaar

Bijdrage in de kosten voor sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voorwaarden: kind(eren) < 18 jaar.
Inkomen < 120% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane
vermogen. Info en verdere voorwaarden: Stichting Leergeld AV. www.leergeldav.nl, tel. 0183-764707

FINANCIEN & ADMINISTRATIE
schulden

Schulddienstverlening

Hulp bij de aanpak van schulden. Info: www.avres.nl, inwoners Gorinchem, Molenlanden,Vijfheerenlanden (regioAV)

ondersteuning bij

Humanitas

Info: www.humanitas.nl/afdeling/gorinchem, email: humanitas@gorinchem.nl tel 06-35118661, inwoners Gorinchem

financiële administratie/

Bureau Sociaal Raadslieden

Info: email: sociaal.raadslieden@vivenz.nl, tel 088-1237011, spreekuur do-ochtend Rozenobel, inwoners Gorinchem

schulden/juridische

Schuldhulpmaatje Molenlanden

Info:www.schuldhulpmaatje.nl, email: shmmolenlanden@gmail.com, tel 06-12684483, inwoners Molenlanden

vraagstukken/invullen

Stichting OBAF

Info: www.stichtingobaf.nl, email: info@stichtingobaf.nl, tel 06-50291644, inwoners Molenlanden

formulieren

SamenDoen

Info: www.samendoen.expert, email: info@samendoen.expert, tel. 0345-637363, inwoners regio Leerdam en Zederik

Wijkwinkel/stichting Welzijn Vianen

Info: www.welzijnvianen.nl/wijkwinkel, email:wijkwinkel@welzijnvianen.nl, tel 0347-344365 inwoners regio Vianen e.o.

Maatje Vijfheerenlanden

Info: www.maatjevijfheerenlanden.nl, email: administratie@maatjevijfheerenlanden.nl, tel. 06-28193674, inwoners
Vijfheerenlanden

Formulierenbrigade

Info: www.formulieren-brigade.nl, email: info@formulieren-brigade.nl, tel 0183-650216, inwoners regio AV

financiële educatie

Budgetcursus

Gratis budgetcursus waarin men leert om te budgetteren, begroten en te besparen. Info: budgetHU@avres.nl

online hulp bij

Nibud

Tips over begroten, besparen en bezuinigingen. Info: www.nibud.nl

financiën

Schulden/beslagen

Informatie over schulden en loonbeslagen. Info: www.schuldinfo.nl, www.zelfjeschuldenregelen.nl

Kinderen

Informatie over regelingen voor kinderen. Info: www.kansenvoorallekinderen.nl

Regelingen

Online informatie over landelijke regelingen. Info: www.berekenuwrecht.nl

