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Met een laag inkomen is het opletten waar je je geld

1.

Declaratiefonds

aan uitgeeft. Lidmaatschap van een vereniging,

2.

Kindpakket

bezoek aan theater of museum, abonnement op een

3.

Nederlandse identiteisbewijs

krant of tijdschrift is vaak het laatste waarvoor geld

4.

Inkomens- en vermogensgrenzen

over is. Daarom heeft de gemeente Hellendoorn

5.

Regeling duurzame gebruiksgoederen

voor haar inwoners met een laag inkomen en weinig

6.

Schuldhulpverlening

vermogen, financiële regelingen, zodat ook deze

7.

Heeft u vragen?

groep mee kan blijven doen in de samenleving.
In deze folder staat welke regelingen er zijn. U kunt
lezen wat ze inhouden, of u ervoor in aanmerking
komt en zo ja, welke bedragen u kunt krijgen.
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1. Declaratiefonds
Dit fonds is voor activiteiten op het gebied van sport,
cultuur en algemene vorming en het onderhouden
van sociale contacten voor personen van 18 jaar en
ouder. Maakt u daarvoor kosten in 2018? Dan kunt u
tot € 142,00 per gezinslid (vanaf 18 jaar) declareren.
Kosten waarvoor een bijdrage mogelijk is:
•

lidmaatschap en contributie van een
sportvereniging, zangkoor of toneelvereniging;

•

abonnement op een sportactiviteit (fitness,
zwempas, enzovoort);

•

telefoonkosten (ook prepaid telefoonkaarten) en
kerktelefoon;

•

bezoek aan familieleden, waarbij de afstand
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tussen beide adressen meer dan 50 kilometer is;
•

NS kortingskaart;

•

lidmaatschap van ouderenvereniging,
wijkvereniging, buurtvereniging;

•

uitstapjes met een ouderenvereniging,
buurtvereniging;

•

bezoek kaart- en soosbijeenkomsten;

•

vrijwilligerswerk;

•

abonnement op krant of tijdschrift;

•

lidmaatschap bibliotheek;

•

kosten van een (re)creatieve cursus;

•

muziekles;

•

Museumjaarkaart;

•

Cultureel Jongeren Paspoort (CJP);

•

bezoek aan het theater of museum;

•

gebruik van internet (inclusief
abonnementskosten);

•

lidmaatschap de Vereniging Wevers Transactie
Systeem

.

2. Kindpakket
Uw kinderen willen ook wel eens naar de bioscoop
of theater, maar daar is eigenlijk geen geld voor.
Piekert u over hoe u de nieuwe sportschoenen van
uw zoon of dochter moet betalen of hoe u aan geld
komt voor het schoolreisje? Dan kan het Kindpakket
van de gemeente Hellendoorn voor u een uitkomst
zijn.
Wie komen er voor het Kindpakket in aanmerking
Kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een nettoinkomen tot 20 procent boven bijstandsniveau
komen in aanmerking voor een Kindpakket.
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Welke vergoedingen zijn mogelijk
De maximale waarde van de voorzieningen per jaar
is afhankelijk van het schooltype dat het kind op 1
januari bezoekt:
kind van 0 tot 4 jaar dat niet de peuterspeelzaal
bezoekt
€ 142,00 per jaar

Wat komt voor vergoeding in aanmerking

kind dat peuterspeelzaal bezoekt

Participatie

€ 275,00 per jaar

•

(Sport)kleding of (sport)schoenen;

kind dat basisschool bezoekt

•

zwemles (vanaf 5 jaar, behalen zwemdiploma);

€ 309,00 per jaar

•

lidmaatschap en contributie van een
sportvereniging, zangkoor of toneelvereniging;

kind dat vervolgonderwijs bezoekt
€ 420,00 per jaar

•

abonnement op een sportactiviteit (fitness,
zwempas, enzovoort);

extra bedrag bij overgang basis- naar
vervolgonderwijs

•

abonnement op krant of tijdschrift;

€ 112,00 per jaar

•

kosten van een (re)creatieve cursus;

De hierboven genoemde bedragen kunnen worden

•

kosten van de peuterspeelzaal, Speel-o-theek;

verhoogd met een bijdrage uit het Jeugdsportfonds

•

museumjaarkaart;

óf het Jeugdcultuurfonds. Hierover leest u verderop

•

cultureel jongeren paspoort (CJP);

meer.

•

bezoek aan het theater, bioscoop of museum.

Schoolkosten

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

•

Gebruik van het internet en andere

De hierboven genoemde bedragen voor het

computerkosten;

Kindpakket kunnen worden verhoogd met

huiswerkbegeleiding (Incidenteel/korte duur en

een bijdrage uit het Jeugdsportfonds óf het

op indicatie);

Jeugdcultuurfonds. Deze worden uitgevoerd door

schoolreisje, werkweek, introductieweek van

Sportservice Overijssel.

•
•

kinderen, excursies;
(vrijwillige) bijdrage schoolkosten, eigen

Voor beide fondsen geldt dat er geen geld wordt

bijdrage gezond voedsel (fruit);

overgemaakt naar de ouders maar rechtstreeks naar

•

abonnement educatief tijdschrift;

de (sport) vereniging, professionele instellingen,

•

eigen bijdrage voor bijvoorbeeld

docenten en (sport)winkels.

•

peuterspeelzaal, schoolfonds, excursies,
•

werkweek of introductieweek;

Jeugdsportfonds

vervoer reiskosten openbaar vervoer (van

Dit fonds is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van

huis naar school en terug), (onderhoud) fiets,

4 tot en met 17 jaar die structureel willen sporten bij

bromfiets of scooter;

een sportvereniging.

•

schooltas;

•

lesmateriaal (bijvoorbeeld boeken,

Welke activiteiten?

kopieerkosten, gereedschap of verplichte

Uw kind dient lid te worden van een, door het

kleding, zoals een overall of een kookschort,

NOC*NSF erkende sportvereniging of anders in

rekenapparaat);

georganiseerd groepsverband gaan deelnemen

deelname aan culturele activiteiten.

aan sport. Ook is er een vergoeding mogelijk voor

•
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zwemles (alleen diploma A) voor kinderen vanaf
Hoe werkt het

5 jaar! De lessen hiervoor zijn alleen te volgen in

De vergoeding gaat zo veel mogelijk in natura. Dat

Zwembad het Ravijn.

wil zeggen dat u in de meeste gevallen geen geld
krijgt, maar dat het lidmaatschap, de contributie

Welke kosten worden vergoed?

etc. voor u betaald wordt. Omdat het belangrijk is

Sportattributen kunnen via de sportwinkels, waar

dat het geld ook echt terecht komt bij de gezinnen

het Jeugdsportfonds Hellendoorn afspraken

voor wie het bedoeld is, werken we met een

mee heeft gemaakt, worden aangeschaft. Daarnaast

aanvraagformulier.

vergoedt het Jeugdsportfonds de contributie van de
sportvereniging. De maximale bijdrage uit het fonds

Aanvragen dient u in bij de gemeente en
vrijwilligers van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn
regelen de uitvoering.

is € 225,00 per 12 maanden, per kind.

Jeugdcultuurfonds

kleding en/of instrumentenhuur. De maximale

Dit fonds is bedoeld voor kinderen en jongeren in

bijdrage uit het fonds is € 425,00 per 12 maanden,

de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar die structureel

per kind.

aan actieve kunst- of cultuurbeoefening willen doen.
Aanvragen?
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Welke activiteiten?

Ouders en (sport)verenigingen kunnen voor het

Het Jeugdcultuurfonds Hellendoorn verstrekt

Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds zelf

financiële bijdragen aan professionele

geen aanvraag indienen. Alleen intermediairs

instellingen en docenten voor actieve

kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs

kunst- of cultuurbeoefening, maar ook aan

zijn mensen die professioneel betrokken zijn

amateurkunstverenigingen. Het gaat hierbij om

bij de opvoeding of begeleiding van het kind,

structurele activiteiten binnen de gemeente

zoals bijv. docenten, (schuld)hulpverleners of

Hellendoorn; eenmalige activiteiten komen dus niet

sportbuurtwerkers. Ook de Stichting Hulpfonds

voor vergoeding in aanmerking.

Hellendoorn kan een aanvraag voor u regelen.

Welke kosten worden vergoed?

Belangrijk!

Het Jeugdcultuurfonds Hellendoorn vergoedt zowel

Per kind kan er of een sportaanvraag of een

de leskosten als de kosten die gemaakt moeten

cultuuraanvraag worden ingediend.

worden voor de aanschaf/huur van materialen,

3. Nederlands identiteitsbewijs
Voor de kosten van de aanschaf van een Nederlands identiteitsbewijs (ID-kaart) of Nederlands paspoort
kunt u ook een beroep doen op het declaratiefonds of het Kindpakket. Deze vergoeding wordt naast de
vergoeding uit het Declaratiefonds of het Kindpakket gegeven. De vergoeding hiervoor is gelijk aan de
kosten van het document verhoogd met € 7,50. Dit bedrag is bestemd voor het maken van pasfoto’s.
Afhankelijk van de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs kan aan elk gezinslid eenmaal per vijf of tien
jaar een bijdrage worden verstrekt.

4. Inkomens- en vermogensgrenzen
Het Declaratiefonds en Kindpakket zijn alleen

27 jaar of ouder bent en u een Wajong uitkering

bedoeld voor mensen die een laag inkomen en

ontvangt.

weinig vermogen hebben.

Voor personen met de pensioengerechtigde leeftijd,

Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen (en dat van

die naast hun AOW ook een bedrijfspensioen

uw eventuele partner) op twee momenten in het

hebben, telt niet het hele pensioen als inkomen

voorgaande jaar: januari 2017 en september 2017.

mee. Bent u alleenstaand en is uw pensioen per

Voor de hoogte van uw vermogen (bijvoorbeeld

maand lager dan € 19,95 dan telt dit pensioen niet

spaargeld) wordt gekeken naar het bedrag op 1

mee als inkomen. Is uw pensioen per maand € 19,95

januari 2018.

of hoger, dan trekt u € 19,95 van het totale bedrag

Inkomen is: alle inkomsten die u ontvangen heeft

af. Dit is dan uw inkomen voor de vergelijking met

en inkomsten die u had kunnen ontvangen. U kunt

de inkomenstabel. Voor gehuwden/samenwonenden

denken aan salaris of loon, uitkering, pensioen,

telt het bedrag van € 39,90 per maand niet mee.

alimentatie etc. Maar ook een uitkering of

Heeft u een uitkering in het kader van de Algemene

heffingskortingen van de Belastingdienst die u heeft

nabestaanden wet (Anw), dan mag u het bedrag in

ontvangen of had kunnen ontvangen (maar niet

de tabel, dat voor uw leefsituatie geldt, verhogen

heeft aangevraagd), tellen mee voor het inkomen.

met € 16,92.

De huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, het

Is het inkomen in de maanden januari 2017 en

kindgebonden budget en de kinderbijslag worden

september 2017 lager dan de genoemde bedragen,

niet tot het inkomen gerekend.

dan voldoet u aan de inkomensvoorwaarde.

De jonggehandicaptenkorting wordt niet tot het

Let op: studenten komen niet in aanmerking voor de

inkomen gerekend, als u op 31 december 2018

regelingen.
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Vermogen bestaat uit alles van waarde waarover u

van de woning niet bij de vermogensbepaling

beschikt of (redelijkerwijs) kunt beschikken, zoals:

meegerekend. Is uw inkomen in januari 2017

•

bank-, spaar- en/of beleggingsrekeningen

en september 2017 lager dan de bedragen in de

van uzelf, uw partner en uw minderjarige

tabel en is uw totale vermogen op 1 januari 2018

thuiswonende kinderen;

lager dan de genoemde bedragen, dan kunt u een

motorvoertuig (auto, motor en dergelijke,

aanvraag indienen voor de regelingen zoals die in

waarvan de waarde meer is dan € 3.000,00;

deze folder staan beschreven.

•
•

caravan;

•

antiek en sieraden;

Inkomens- en vermogensgrenzen Declaratiefonds

•

(vakantie)woning (niet de zelf bewoonde eigen

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit

woning) en andere onroerende zaken;

het Declaratiefonds, geldt een inkomensgrens van

waardepapieren zoals bijvoorbeeld lijfrente,

110 procent van de geldende bijstandsnorm.

levensverzekering, koopsompolis, spaarbrieven,

Dat betekent dat uw inkomsten en vermogen niet

aandelen, obligaties, etc;

hoger mogen zijn dan de bedragen in de volgende

nog niet verdeelde boedels en erfenissen.

tabellen.

•

•
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Woont u in een eigen woning, dan wordt de waarde

De inkomensgrenzen zijn:

Inkomenstabel
(alle bedragen in euro’s per maand, exclusief vakantietoeslag)

Gezinssituatie

Van 1 januari 2017
tot 1 juli 2017

Van 1 juli 2017 tot
1 januari 2018

Alleenstaande
Tot 21 jaar

253,52

254,47

21 tot pensioengerechtigde leeftijd

1.027,02

1.030,91

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder

1.153,82

1.158,37

384,19

388,77

546,95

549,02

21 tot pensioengerechtigde leeftijd

1.320,44

1.325,45

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder

1.418,33

1.424,61

Beiden tot 21 jaar, zonder kind

507,03

508,95

Beiden tot 21 jaar, met kind(eren)

800,47

803,49

Eén van de partners onder de 21 jaar, zonder kind

987,10

990,84

1.280,53

1.285,38

Beiden 21 tot pensioengerechtigde leeftijd

1.467,16

1.472,72

Eén of beide partners pensioengerechtigde leeftijd

1.575,93

1.582,90

633,67

639,76

Wonend in een AWBZ instelling
Alleenstaande ouder
Tot 21 jaar

Gehuwden / samenwonend

Eén van de partners onder de 21 jaar, met kind(eren)

Wonend in een AWBZ instelling

De vermogensgrenzen zijn::

Hoe kunt u aanvragen?

Alleenstaande:			€ 11.020,00

Bij het loket Welzijn, inkomen en zorg in

Alleenstaande ouder:		

€ 17.040,00

het Huis voor Cultuur en Bestuur kunt u

Echtpaar/samenwonenden:

€ 22.040,00

aanvraagformulieren ophalen of telefonisch
aanvragen.

Inkomens- en vermogensgrenzen Kindpakket

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage

U kunt uw aanvraag het hele jaar 2018 indienen.

uit het Kindpakket geldt een inkomensgrens voor

U hoeft niet alle vergoedingen tegelijkertijd

ouders van 120 procent van de bijstandsnorm.

aan te vragen, maar u mag het hele jaar door

Dat betekent dat uw inkomsten en vermogen

verschillende aanvragen doen. U kunt al

niet hoger mogen zijn dan de bedragen in de

aanvragen, voordat u de kosten moet maken.

volgende tabellen.

U hoeft namelijk nog niet direct de nota en
betalingsbewijzen in te leveren.

De inkomensgrenzen zijn:
Inkomenstabel
(alle bedragen in euro’s per maand, exclusief vakantietoeslag)

Gezinssituatie

Van 1 januari 2017
tot 1 juli 2017

Van 1 juli 2017 tot
1 januari 2018

Alleenstaande ouder
Tot 21 jaar

596,67

598,93

21 tot pensioengerechtigde leeftijd

1.440,48

1.445,95

Wonend in een AWBZ instelling

1.547,27

1.554,12

Gehuwden/samenwonend
beiden tot 21 jaar

873,24

876,54

één van de partners onder de 21 jaar

1.396,94

1.402,23

beiden 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd

1.600,54

1.606,61

Pas als de gemeente u daarom vraagt, moet u die

De vermogensgrenzen zijn:
Alleenstaande ouder:		

€ 17.040,00

laten zien.

Echtpaar/samenwonenden:

€ 22.040,00

Het is daarom belangrijk om de bewijsstukken te
bewaren. Voor alle aanvragen geldt wel, dat u de
bewijzen van uw inkomen bij de aanvraag voegt.
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5. Regeling duurzame gebruiksgoederen
Duurzame gebruiksgoederen zijn artikelen

Tabel

die een aantal jaren gebruikt kunnen worden.
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Bijvoorbeeld vloerbedekking, fiets, koelkast

Duurzame

Maximale

of bed. Op grond van de regeling wordt een

gebruiksgoederen

vergoedingen 2018

vergoeding/tegemoetkoming verstrekt per

Bed 1-persoons incl.

huishouden en niet per gezinslid. U mag voor

bodem

meerdere goederen aanvragen. In de tabel staan

Bed 2-persoons incl.

de bedragen die u maximaal kunt krijgen. Zijn de

bodem

kosten lager dan het bedrag dat in de tabel staat,

Matras 1-persoons

€ 127,--

dan krijgt u het bedrag dat u hebt betaald. U kunt

Matras 2-persoons

€ 172,--

een vergoeding voor meerdere gebruiksgoederen

Fiets

€ 296,--

aanvragen, maar per huishouden/gezin

Stoffering

€ 296,--

geldt een maximumbedrag van € 296,00 aan

(Gas)fornuis

€ 296,--

vergoeding. Voor elk artikel krijgt u maximaal

Elektrische oven

€ 115,--

één keer in de 5 jaar een bijdrage. Om voor deze

Magnetron

€ 94,--

regeling in aanmerking te komen geldt ook een

Kookplaat (4 pits)

€ 138,--

inkomensgrens van 110 procent van de geldende

Koelkast (met vriesvak)

€ 296,--

bijstandsnorm.

Diepvrieskast/kist

€ 296,--

Wasdroger

€ 251,--

Hoe werkt het?

Wasmachine

€ 296,--

U dient een aanvraag in bij de gemeente

Stofzuiger

€ 104,--

Hellendoorn voor het Declaratiefonds.

Bankstel

€ 296,--

Als uw aanvraag wordt toegekend ontvangt

TV

€ 218,--

u hierover een brief. Met de brief kunt u zich

Computer

€ 296,--

melden bij de Stichting Hulpfonds Hellendoorn.

Audio apparatuur

€ 201,--

Het Hulpfonds voert dan de beslissing verder

(radio/DVD/home

uit. Kijk voor meer informatie op: www.

cinema)

stichtinghulpfondshellendoorn.nl.

tafel/stoelen

€ 296,--

Kast

€ 253,--

Let op! U moet zich bij het Hulpfonds melden

CV ketel/onderhoud

€ 296,--

vóórdat u het goed aanschaft.

Vaatwasser

€ 258,--

€ 269,-€ 296,--

6. Schuldhulpverlening
Het is niet gemakkelijk om rond te komen van

Welk advies u krijgt, is afhankelijk van de

een uitkering of een laag inkomen. Elke maand

problematiek. Voor beschermingsbewind

sparen is meestal niet mogelijk en soms raken

en problematische schulden bestaat er de

mensen in de schulden. Weer uit de schulden

mogelijkheid van een verwijzing naar de

komen is dan erg lastig. Soms lukt het niet

Stadsbank Oost Nederland, nadat u toegelaten

om zelf uw financiën goed te regelen. Dat kan

bent tot de Wgs. De kosten komen dan voor

verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld

rekening van de gemeente. Naast de Stadsbank

overlijden van partner, scheiding, verslaving,

zijn er nog andere vormen van hulpverlening

dementie of een lichamelijke of psychische

waarnaar u verwezen kunt worden. De

beperking. U kunt ervoor kiezen uw financiën

contactpersoon van de gemeente kan u meer

door een vrijwilliger, vriend, of familielid te laten

informatie geven.

regelen. Mogelijk is dit voor u geen optie of laat

Het telefoonnummer voor meer informatie is:

u het om welke reden dan ook liever door een

(0548) 630718.

gespecialiseerde en onafhankelijke organisatie
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doen. In dit soort zaken kan de gemeente u

Grip op financiën

mogelijk helpen via de Wet gemeentelijke

Maatschappelijk Werk Noord West Twente

schuldhulpverlening (Wgs).

kan helpen om weer grip te krijgen op uw
financiële situatie. U krijgt inzicht in de manier

In het Huis voor Cultuur en Bestuur bij het

waarop u overzicht houdt over uw financiële

loket Welzijn, inkomen en zorg is er een

situatie. Daarmee kan worden voorkomen dat

contactpersoon, bij wie u terecht kunt met uw

er financiële problemen ontstaan. Voor meer

vragen over de schulddienstverlening.

informatie kunt u terecht bij de contactpersoon
van de gemeente.

Als u gebruik wilt maken van de schulddienstverlening kunt u een afspraak maken voor een

Budget op orde maken

adviesgesprek. In dit gesprek wordt uw situatie

Stichting BOOM begeleidt huishoudens die

besproken en krijgt u een advies voor welke hulp

moeite hebben om hun financiën op orde

u in aanmerking kunt komen. Om in aanmerking

te maken en te houden. Goed opgeleide en

te komen voor schulddienstverlening moet

gecertificeerde vrijwilligers, budgetmaatjes,

u aan een aantal voorwaarden voldoen. Het

helpen u weer het juiste evenwicht te verkrijgen

adviesgesprek, waarin die voorwaarden worden

en vooral te houden tussen inkomsten en

besproken, is geheel vrijblijvend en de inhoud

uitgaven.

van het gesprek is privé.

7. Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen, bijvoorbeeld over het invullen van aanvraagformulieren of over de voorwaarden?
U kunt terecht bij het loket Welzijn, inkomen en zorg in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem
Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Telefoon: (0548) 630 215. Het loket is op werkdagen open van
09.00 tot 12.00 uur.
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