
  
  

 
 

 

 

Dit document is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking van:  
 

 

Voorzieningen en Regelingen voor minima 2019 
 

Heeft u een totaal gezinsinkomen op bijstandsniveau of net er boven dan komt u wellicht in aanmerking voor een aantal 
voorzieningen en regelingen voor mensen met een laag inkomen. Uw totale gezinsinkomen moet op of net boven de 
bijstandsnorm liggen (varieert van 100% tot 130% van de bijstandsnorm, afhankelijk van de regeling). De 
bijstandsnorm voor 2019 is (voor personen tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd): 
 

Gehuwden en Samenwonenden      netto € 1398,43 per maand (€ 1472,03 incl VT) 

Alleenstaande (of alleenstaande ouder)     netto €  978,90 per maand (€ 1030,42 incl VT) 
 

Het kan zijn dat er bij een aantal gemeentelijke regelingen ook naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) gekeken wordt. In 
de aanvraagformulieren vindt u hier meer informatie over. 
 

Een opsomming van voorzieningen en regelingen: 

□ Individuele Inkomenstoeslag  Deze toeslag wordt door de gemeente eenmaal per 12 maanden uitge-

keerd aan personen die geen uitzicht op werk(hoger inkomen) hebben. 
Vereiste bij de individuele inkomenstoeslag is dat u al 3 jaar lang een laag 
inkomen gehad heeft (tot 102% vd bijstandsnorm). De toeslag bestaat 
uit een geldbedrag van: € 410,- (alleenstaande), € 525,- (alleenstaande 
ouder) of € 585.- (gehuwden). U vraagt het formulier inkomenstoeslag aan 
bij uw gemeente. 

□ Collectieve Zorgverzekering Minima Dit is een collectieve zorgverzekering afgesloten door de gemeente bij een 

zorgverzekeraar. De verzekeringsvoorwaarden zijn goed en tegen een 
gunstig tarief. Er geldt ook een optie om géén eigen risico te betalen. Hier 
voor moet u wél meer premie betalen. Deze regeling geldt voor mensen 
met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Meer informatie via 
de gemeente of op www.gezondverzekerd.nl.  

□ Kwijtschelding Belastingen en heffingen Deze kwijtschelding geldt voor een veelvoud van gemeentelijke 

belastingen. Deze  kunnen (gedeeltelijk) kwijtgescholden worden als u een 
laag inkomen (100% van de bijstandsnorm) heeft. Er wordt ook 
gekeken naar: bank- en spaartegoed, een eigen woning met overwaarde 
en een gemotoriseerd voertuig (met een waarde van meer dan € 2269,-). 
Bank- en/of spaartegoeden worden pas als vermogen gezien als deze 
hoger zijn dan het normbedrag voor de kosten van bestaan. In de praktijk 
komt dit er op neer dat u mag beschikken over een bedrag tussen € 1.200 
en €2.000,- (afhankelijk van uw situatie). U vraagt kwijtschelding aan via 
de overkoepelende organisatie BsGW www.bsgw.nl / tel. 088 - 842 0420. 

□ Bijzondere Bijstand  Heeft u hoge bijzondere en noodzakelijke kosten dan kunt u daarvoor 

mogelijk bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. De kosten mogen 
niet op een andere manier vergoed kunnen worden. Rechtsbijstand, eigen 
bijdrage thuiszorg of een maaltijdvoorziening, kunnen onder de bijzondere 
bijstand vallen. Binnen 2 maanden nadat duidelijk is dat u kosten gaat 
maken moet de aanvraag binnen zijn.   

□ Duurzame gebruiksgoederen  De gemeente vergoedt de vervanging of reparatie van goederen die 

noodzakelijk zijn in het dagelijks leven. Deze regeling geldt strikt genomen 
alleen nog maar voor inwoners van 65 jaar of ouder die een minimum 
inkomen hebben (tot 110% van de bijstandsnorm). Denk hierbij aan 
goederen als: matras, beddengoed, vloerbedekking, gordijnen, 
kooktoestel, koelkast, stofzuiger, fiets, wasmachine. Er zijn echter een 
aantal uitzondering m.b.t. de leeftijd. Let op:Voor AOW-gerechtigden 
gelden hogere bijstandsnormen! Meer informatie via de spreekuurhouder. 

□ Toeslagenwet Mocht uw uitkering (WW, WAO, WIA, etc) lager zijn dan de bijstandsnorm 

dan kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een aanvulling 
via de toeslagenwet. U vraagt de toeslagenwet aan bij het UWV.  

 
 

 

Let op: Gemeentelijke voorzieningen en regelingen kunnen van gemeente tot gemeente (lichtelijk) verschillen. De voorzieningen en regelingen 

in dit document zijn toegespitst op de gemeente Venlo. Woont u in een andere gemeente, vraag dan zeker daar voor meer informatie.  
 

 

http://www.gezondverzekerd.nl/
http://www.bsgw.nl/
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□ Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebonden  

Budget en Kinderopvangtoeslag 
 De huurtoeslag en zorgtoeslag zijn tegemoetkomingen voor resp. 

huurkosten en zorgkosten. Heeft u voor een of meerdere van uw kinderen 
kinderopvang, dan kunt in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. 
Kindgebonden budget is een compensatie voor de kosten van kinderen 
voor mensen met een lager inkomen. Aanvragen via 0800-0543 of  
www.toeslagen.nl.  

□ Geld-Terug-Regeling  Minima (tot 120% van de bijstandsnorm) kunnen gebruik maken van 

de Geld-Terug-Regeling. Deze regeling geldt voor bv: contributies voor 
verenigingen, ID kaart (alleen kinderen), kaarten voor theater, bioscoop, 
internetkosten (één aansluiting per huishouden) etc. Per gezinslid heeft u 
een budget van € 100,00 (incl. kinderen jonger dan 18 jaar). De 
vergoeding voor de ID-kaart komt bovenop de vergoeding van € 100,-. De 
aanvraag gaat via de gemeente (tel. 14077).  

□ Kinderen-doen-mee-regelingen  Schoolgaande kinderen kunnen een vergoeding voor sport en/of cultuur 

krijgen via het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Bij stichting 
Leergeld Venlo kunt u een vergoeding aanvragen voor bv zwemlessen, een 
fiets, een laptop en voor schoolkosten. Tot slot is er nog het Nationale 
Fonds Kinderhulp, de Sinterklaasbank, Stichting Jarige Job en zijn er 
vergoedingen mogelijk voor Gilde MBO. Alle regelingen staan op 
www.jeugdfondsenvenlo.nl.  Meer informatie hieromtrent via de 
spreekuurhouder. 

□ Woonkostentoeslag  Dit is een tijdelijke, maandelijkse aanvulling op het inkomen om de hoge 

kosten van de woning te betalen. Het is speciaal bedoelt voor mensen die 
geen huurtoeslag kunnen krijgen. Voornamelijk is het bedoelt voor mensen 
met een koophuis, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen ook mensen met 
een huurhuis in aanmerking komen. Aan te vragen bij de gemeente. 

□ Individuele Studietoeslag   De individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten (met 

studiefinanciering) die door een arbeidshandicap niet in staat zijn een 
bijbaantje naast hun studie te hebben. De toeslag bedraagt € 100,00 netto 
per maand. De toeslag is via de gemeente aan te vragen. 

□ Voedsel-/Kleding/Speelgoedbank  Heeft u een (uitzonderlijk) laag inkomen en komt u voor kortere of langere 

tijd niet rond, dan kunt u aanspraak maken op de noodhulp van de 
voedselbank, kledingbank of speelgoedbank Venlo. U kunt contact 
opnemen met de voedselbank Venlo via 06-48016316 of via 
www.voedselbankvenlo.nl. Kinderen kunnen voor speelgoed terecht bij 
Stichting Sokkertante www.sokkertante.nl. Voor kleding kunt u terecht bij 
Kledingbank Venlo via 077-3744734 of via www.ahdvenlo.nl.   

□ Schuldhulpverlening  Bij problematische schulden kunt u schuldhulpverlening  

 aanvragen bij de sociale dienst van de gemeente. Zij brengen u in contact 
met een schuldhulpverlener. Om voor schuldsanering in aanmerking te 
komen, meldt u zich bij uw gemeente tel. 14077 of via 
schuldhulpverlening@venlo.nl.  

□ Belastingteruggave  Voor veel mensen met een laag inkomen die tevens ‘iets  

 mankeren’ is het raadzaam jaarlijks belastingaangifte te doen. U kunt 
mogelijk gebruik maken van de aftrekpost ‘buitengewone uitgaven 
ziektekosten’. Meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.meerkosten.nl of  via de belastingdienst 0800-0543. Wilt u hulp bij 
het maken van uw aangifte? Dat kan door contact op te nemen met de 
belastingtelefoon. U krijgt dan een afspraak op een belastingkantoor. 

 
 
 

 

Tot slot:  Aanvullende voorzieningen en regelingen zoals uw rechten op eventuele thuishulp e.d. en specifieke voorzieningen kunt u ook vinden 

op: www.berekenuwrecht.nl en op www.regelhulp.nl. 
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