Wanneer komt u in aanmerking?

Centrum voor Maatschappelijke Deelname

De Minimaregelingen zijn bedoeld voor Waalrenaren met
een laag inkomen. Per regeling worden andere voorwaarden
gesteld en kan uw inkomens – en vermogensgrens anders
zijn. De bijstandsnorm is niet voor iedereen hetzelfde.
De hoogte hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie. Kijk
voor de actuele inkomensgrenzen en vermogensgrenzen
op www.waalre.nl.

Voor vragen over de Minimaregelingen kunt u
terecht bij het Centrum voor Maatschappelijke
Deelname (CMD) van de gemeente Waalre. U kunt
bij het CMD ook terecht voor al uw vragen over:
Wmo, Jeugdhulp, Leerplicht, Mantelzorg en meer...
Het CMD is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2282500. Op werkdagen tussen
8.30 uur en 17.00 uur staan onze medewerkers
u graag te woord. U kunt ook een e-mail sturen
naar cmd@waalre.nl. Voor meer informatie kijk
op www.waalre.nl.
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€450,- krijgen per kind per jaar voor lesgeld en de aanschaf van materialen. Hiermee kunnen kinderen muziekles
volgen maar ook toneel, dans, tekenen en schilderen.
Het aanvragen van een bijdrage verloopt via een tussenpersoon zoals de CMD consulent, een docent van school,
een medewerker van Stichting Leergeld of MEE.

Of u inkomensondersteuning kunt krijgen,
is afhankelijk van uw inkomen en uw
gezinssituatie. In deze folder leest u welke
Minimaregelingen er zijn, hoe u ze aanvraagt
en met welk inkomen u in aanmerking komt.
Meedoenbijdrage
De Meedoenbijdrage is er om mee te kunnen doen aan
activiteiten in het algemeen. Bijvoorbeeld voor een
lidmaatschap van een (sport)vereniging of een bezoek aan
een pretpark. En om de ouderbijdrage, schoolspullen of
een computer te betalen. De bijdrage is bedoeld voor
inwoners met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm. De Meedoenbijdrage is er voor elk gezinslid. Wat
men ontvangt, hangt af van de leeftijd.
0 tot 12 jaar				
€
12 tot 18 jaar				
€
18 jaar en ouder, 3 jr. min. inkomen
€
Chronisch zieken				€
Let op: het gaat om uw leeftijd op 1 januari.

130,215,140,130,-

Voor meer informatie over het Jeugdsportfonds ga naar
www.jeugdsportfonds.nl.

Bijdrage cultuur kinderen
Vanaf augustus 2015 heeft Waalre ook een Jeugdcultuurfonds voor kinderen van 4 tot 18 jaar. U kunt maximaal

De hoogte van de Individuele inkomenstoeslag hangt af
van uw situatie. In de tabel hieronder vindt u de bedragen.

Korting zorgverzekering

De hoogte van de Individuele inkomenstoeslag hangt af
van uw situatie. In de tabel hieronder vindt u de bedragen.

Voor meer informatie over het Jeugdcultuurfonds ga naar
www.jeugdcultuurfonds.nl.

Is uw inkomen niet hoger dan 115% van de bijstandsnorm
en bent u verzekerd bij het CZ, VGZ of Menzis? Dan kunt
u gebruikmaken van de collectiviteitkorting. Daarmee
krijgt u 6% korting op de premie van uw basisverzekering
en eventuele aanvullende verzekering.

Stichting leergeld

Voor meer informatie ga naar www.gezondverzekerd.nl.

Kunt u de kosten voor de ouderbijdrage of het schoolkamp
van uw kinderen niet betalen? Krijgt u geen enkele
tegemoetkoming van andere instanties omdat uw inkomen
net te hoog is? Dan kan Stichting Leergeld Valkenswaard
u mogelijk helpen met een bijdrage voor uw schoolgaande
kinderen van 4 tot 18 jaar. Leergeld ondersteunt bij de
kosten voor onderwijs, schoolreisjes of hobby.

Individuele inkomenstoeslag in 2015
Alleenstaande				€ 490,Alleenstaande ouder			
€ 592,Gehuwden en samenwonenden		
€ 646,-

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Individuele studietoeslag
De Individuele studietoeslag is er voor mensen die niet in
staat zijn het minimumloon te verdienen door een arbeidshandicap. Heeft u een arbeidshandicap en studeert u? Dan
kunt u naast studiefinanciering of een tegemoetkoming
onderwijsbijdrage in aanmerking komen voor deze toeslag.

Voor meer informatie ga naar www.valkenswaard.leergeld.nl.

Voor de afvalstoffenheffing, onroerende zaakbelastingen
(OZB) en rioolbelasting kunt u een (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen. Zodra u het aanslagbiljet heeft ontvangen,
kunt u binnen zes weken na dagtekening (de datum op
de aanslag), een verzoek indienen bij de gemeente voor
kwijtschelding. U krijgt automatisch kwijtschelding als u
op 1 februari een bijstandsuitkering ontvangt.

Bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag

Voor sommige noodzakelijke uitgaven kunt u Bijzondere
Bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als uw bril aan vervanging
toe is of u veel geld uit moet geven omdat u ziek bent.
Medische kosten kunnen hoog zijn en u krijgt niet altijd
alle kosten vergoed van de zorgverzekeraar. De eigen
bijdrage van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorg
verzekeringswet (Zvw) moet u zelf betalen. Wel kunt
u hiervoor een beroep doen op de Bijzondere Bijstand.
Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage voor de eerstelijns-psychologie of voor een gebitsprothese.

De Individuele inkomenstoeslag is een regeling voor
mensen die vijf jaar of langer moeten rondkomen van de
bijstandsnorm (die 21 jaar of ouder zijn en jonger zijn dan
de pensioengerechtigde leeftijd). U bepaalt zelf waaraan
u deze jaarlijkse toeslag besteedt.

Bijdrage sport kinderen
Het Jeugdsportfonds Waalre helpt kinderen van 4 tot 18
jaar om te sporten. U kunt maximaal € 225,- krijgen per
kind per jaar voor de contributie van sportverenigingen en
voor sportkleding of - materiaal. Het aanvragen van een
bijdrage verloopt via een tussenpersoon zoals de CMD
consulent, een docent van school, een medewerker van
Stichting Leergeld of MEE.

de bijstandsnorm, betaalt u meestal een gedeelte van de
kosten zelf.

Om Bijzondere Bijstand te kunnen krijgen, moet u voldoen
aan onderstaande voorwaarden:
• u maakt de kosten voor uzelf;
•	u moet de kosten zelf betalen (ze worden niet door
iemand anders vergoed);
•	de gemeente moet kunnen vaststellen dat de kosten
voor u noodzakelijk zijn;
• er is geen (gratis) alternatief.
De gemeente betaalt de goedkoopste noodzakelijke
voorziening. Als u kiest voor een duurdere variant betaalt
u de extra kosten zelf. Een aanvraag voor kosten die drie
maanden geleden of eerder zijn gemaakt, wordt niet
vergoed. Als uw netto inkomen hoger is dan 115% van

De hoogte van de Individuele studietoeslag
per 6 maanden is
Bij een leeftijd van 18 tot 23 jaar		
€ 1.236,Bij een leeftijd van 23 jaar of ouder		
€ 1.800,Vraag de Minimaregelingen aan via www.waalre.nl of mail
naar cmd@waalre.nl om een aanvraagformulier aan te
vragen.

