In de verordening Individuele
inkomenstoeslag wordt voor de hoogte
van de toeslag uitgegaan van de
volgende bedragen per situatie:
• € 386 voor een alleenstaande;
• € 493 voor een alleenstaande ouder;
• € 550 voor een echtpaar.

Vooraf aanvragen

Als u één van bovenstaande voorzieningen wilt aanvragen, moet u een
aanvraagformulier volledig invullen en inleveren. Deze kunt u opvragen
bij het klantcontactcentrum van de gemeente Stede Broec. U kunt de
formulieren ook downloaden vanaf www.stedebroec.nl
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede
Broec neemt vervolgens uw aanvraag in behandeling. Er wordt bekeken of
u voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Uiteraard wordt er vertrouwelijk
omgegaan met uw gegevens. U moet uw aanvraag indienen voordat u de
kosten heeft gemaakt. Maakt u voor die tijd kosten, dan is dat voor uw eigen
rekening.

Vragen en contact

Wij kunnen ons voorstellen, dat u naar aanleiding van bovenstaande
nog vragen heeft. U kunt in dat geval contact opnemen met het
klantcontactcentrum van het gemeentehuis van Stede Broec. Wij doen ons
best u van dienst te zijn. Het kan zijn, dat er nog niet op al uw vragen een
antwoord is.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
Op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Gemeentehuis Stede Broec
De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel
0228- 510111
gemeente@stedebroec.nl
www.stedebroec.nl
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden.

MINIMABELEID
Welke regelingen zijn er voor inwoners
met een laag inkomen?

Minimabeleid Gemeente Stede Broec
Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen?
Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen.
Vooral als bijzondere omstandigheden extra kosten met zich meebrengen.
Misschien kan de gemeente u helpen. In deze folder leest u welke
regelingen er voor u zijn.

Inkomensgrens

Voor een aantal bijzondere kosten kan de gemeente u een vergoeding
geven. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, mag uw
inkomen (inclusief vakantiegeld) en vermogen (eigen geld) niet te hoog
zijn. Hiervoor is een inkomensgrens bepaald. Deze inkomensgrens is
ongeveer gelijk aan de bijstandsnorm. De actuele inkomensgrens kunt u
opvragen bij de gemeente.

Waarvoor kunt u een vergoeding aanvragen?
De gemeente kent de volgende voorzieningen voor mensen met
een laag inkomen en vermogen:
Bijzondere bijstand

Vergoedt in bepaalde gevallen bijzondere kosten die niet uit het normale
inkomen kunnen worden betaald. Te denken valt aan kosten voor
rechtsbijstand of kosten voor bewindvoering.
Voorwaarden: Het inkomen boven de inkomensgrens moet (deels) worden
gebruikt voor de kosten.

Duurzame gebruiksgoederen

Voorziet eens per acht jaar in de vervanging van onmisbare duurzame
gebruiksgoederen zoals een wasmachine of koelkast. Voorwaarden: U
heeft een inkomen van 110% (de inkomensgrens + 10%) voor minimaal
drie jaar.

Computerregeling

Voorziet eenmalig in de aanschaf van een computer voor scholieren vanaf
10 jaar en thuiswonende studenten. Voorwaarden: U heeft een inkomen
van 110% (de inkomensgrens + 10%) voor minimaal drie jaar.

Kindregeling

Ouders met thuiswonende kinderen van 4 tot en met
17 jaar kunnen een bijdrage krijgen voor bijzondere
bijstand. De bijdrage kan aangevraagd worden voor:
•
•
•
•
•

Contributie voor (sport)vereniging
Bibliotheekabonnement
Schoolactiviteiten
Sportattributen/kleding
Schoolkosten

Voorwaarden
Ouder(s) met een inkomen tot 110% van de inkomensgrens (de
inkomensgrens + 10%). Maximum bedrag is € 300 voor een kind in het
basisonderwijs en € 400 voor een kind in het middelbaar onderwijs.

Meedoen regeling

Sociale contacten zijn voor iedereen voor groot belang. Als je minder
te besteden hebt, kun je in een isolement raken omdat activiteiten geld
kosten. De gemeente Stede Broec wil dit voorkomen en stimuleert
deelname aan sport en cultuur. Soms is dat buiten de gemeente. Door een
kortingskaart voor de NS te vergoeden, wordt deze drempel verlaagd. De
volgende kosten komen hiervoor in aanmerking:
•
•
•

Deelname sportvereniging of culturele vereniging
Abonnement bibliotheek
NS kortingskaart

Voorwaarden
De inkomensgrens is 110% (de inkomensgrens + 10%). Echtparen kunnen
tot € 285 per jaar declareren. Alleenstaanden kunnen tot
€ 140 per jaar declareren. Kosten van deze activiteiten kunnen op basis
van declaratie worden vergoed. Er moet worden aangetoond dat de
kosten daadwerkelijk voor de bestemde activiteiten zijn gemaakt.

Individuele inkomenstoeslag

Een jaarlijkse eenmalige uitkering voor 21-65 jarigen die minimaal
drie jaar een laag inkomen hebben en geen uitzicht hebben op
inkomensverbetering. Hierbij geldt een inkomensgrens van 110%.

