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Inkomensondersteuning gemeente Lingewaard
Onderwerp

Voor wie?

Toelichting

Participatiewet uitkering

Geen of onvoldoende minimum
inkomen/gering spaargeld

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud ter garantie van een minimum inkomen.
Meer informatie: op www.meedoeninlingewaard.nl

Meedoenregeling 18+
Ontspannen en
sociale activiteiten

Minimum inkomen/
gering spaargeld of vermogen

Meedoenbijdrage per gezinslid van 18 jaar en ouder van 100 euro per jaar. Gebruik dit voor bijvoorbeeld ID-kaart, OV-chipkaart,
internet, contributies, bibliotheek of film.
Aanvragen/informatie: www.meedoeninlingewaard.nl of tel. (026) 32 60 111.
Eenmaal toegekend, betaalt de gemeente dit jaarlijks automatisch uit en controleert uitgaven steekproefgewijs.

Kindpakketregeling 18Ontspannen en
sociale activiteiten

Minimum inkomen/
gering spaargeld of vermogen

Bijdrage tot 300 euro per jaar per kind tot 18 jaar voor kosten naar keuze in onze webshop op www.meedoeninlingewaard.nl
Aanvragen/informatie: www.meedoeninlingewaard.nl
Zie ook ‘Kinderen en jongeren tot 18 jaar’.

Kwijtschelding
lokale belastingen

Minimum inkomen/
gering spaargeld of vermogen

Kwijtschelding is mogelijk voor riool en afvalstoffenheffing.
Wanneer u kwijtschelding aanvraagt, worden uw inkomensgegevens vergeleken met de wettelijke normbedragen.
Aanvragen/informatie: via www.lingewaard.nl/belastingen-en-heffingen-kwijtschelding
Aanvragen binnen 3 maanden na aanslag is ontvangen.

Collectieve
Ziektekostenverzekering
Menzis

Minimum inkomen met
aanvullende verzekering/
gering spaargeld of vermogen

(Aanvullende) zorgverzekering met korting bij Menzis. Voorwaarden inkomen: maximaal 120% van de bijstandsnorm.
Keuze uit 3 verschillende pakketten, waarbij je bij het duurste pakket geen eigen risico betaalt.
Aanvragen/informatie: via www.meedoeninlingewaard.nl/regelingen/collectieve-zorgverzekering
Informatie over dit verzekeringspakket is ook te lezen op www.gezondverzekerd.nl
Zie ook ‘Zorgtoeslag’ onder ‘Belastingdienst/toeslagen’.

Bijzondere bijstand/
bijzondere uitgaven

Minimum inkomen/
gering spaargeld of vermogen

Bijdrage voor kosten in bijzondere omstandigheden. Voorwaarden afhankelijk van inkomen, spaargeld en individuele beoordeling.
Bijvoorbeeld bewindvoeringskosten, hoge woonlasten of noodzakelijke advocaatkosten.
Aanvragen/informatie: via gemeente Lingewaard, tel. (026) 32 60 111.

Individuele inkomenstoeslag

3 jaar of langer geen zicht op
inkomensverbetering/
minimum inkomen/gering
spaargeld of vermogen

U kunt deze toeslag aanvragen als u 21 jaar of ouder bent, nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft en 3 jaar of langer een
minimum inkomen op 110% bijstandsniveau heeft. Studenten komen hiervoor niet in aanmerking.
De inkomenstoeslag is een eenmalige bijdrage voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen (huisraad zoals wasmachine/
koelkast). U kunt dit één keer per 12 maanden ontvangen.
Aanvragen/informatie: via gemeente Lingewaard, tel. (026) 32 60 111.

Individuele studietoeslag

Studenten met arbeidshandicap
en minimum inkomen/gering
spaargeld of vermogen

Individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor studenten (met studiefinanciering), die door een arbeidshandicap geen bijbaan naast
hun studie kunnen hebben. De toeslag is eenmaal binnen een periode van 6 maanden 100 euro per maand en wordt eenmalig als
één bedrag uitbetaald.
Aanvragen/informatie: via gemeente Lingewaard, tel. (026) 32 60 111.

Mantelzorgcompliment Wmo

Mantelzorger

Zie Wmo
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Toeslagen/Belastingen
Onderwerp

Wie voert dit uit?

Toelichting

Zorgtoeslag

Belastingdienst

Bijdrage voor de zorgverzekeringspremie bij laag inkomen.
Aanvragen/informatie: bij de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl/toeslagen of tel. (0800) 0543.
Zie ook ‘Collectieve Ziektekostenverzekering Menzis’ bij ‘Inkomensondersteuning gemeente’.

Huurtoeslag

Belastingdienst

Bijdrage voor de huur. Voorwaarden naar verhouding hoge huur en laag inkomen. Berekening mogelijk op website.
Aanvragen/informatie: via de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl/toeslagen of tel. (0800) 0543.

Woonkostentoeslag
bijzondere bijstand

Gemeente

Voor eigenaren met hoge woonlasten is het soms mogelijk dat er bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag
verleend wordt.
Aanvragen/informatie: via www.lingewaard.nl of gemeente Lingewaard, tel. (026) 32 60 111.

Toeslagenwet

UWV

Aanvulling op het inkomen. Voorwaarden: ZW, WW, WAZ, WIA, Wajong, IOW, WAMIL, Wet arbeid en zorg, inkomen op het sociaal
minimum.
Aanvragen/informatie: via www.uwv.nl of tel. (088) 89 89 294.

- Heffingskorting
- Algemene
heffingskorting
- Arbeidskorting
- Werkbonus (vervallen
vanaf 1 januari 2018)
- Inkomensafhankelijke
combinatiekorting
- Heffingskortingen voor
AOW-gerechtigden
- Jonggehandicaptenkorting
- Levensloopverlofkorting
- Heffingskorting voor
groene beleggingen
- Minstverdienende
partnerkorting

Belastingdienst

Korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Voorwaarden: zie www.belastingdienst.nl onder
‘inkomstenbelasting’, ‘heffingskortingen’. Check op deze website om na te gaan of en welke heffingskorting voor u
van toepassing is.
Aanvragen/informatie: via de Belastingdienst, tel. (0800) 0543.

Belastingteruggave
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Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Onderwerp

Wie voert dit uit?

Toelichting

Kinderbijslag

Belastingdienst

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont en werkt u in
Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. De SVB betaalt de kinderbijslag uit.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.svb.nl of via tel. (024) 34 31 020.

Kindgebondenbudget

Belastingdienst

Bijdrage voor de kosten van kinderen. Voorwaarden kinderen t/m 17 jaar, recht op kinderbijslag en een niet te hoog inkomen.
Inkomen is afhankelijk van het aantal kinderen. Aanvragen/informatie: via Belastingdienst, www.toeslagen.nl of tel. (0800) 0543.

Kinderopvangtoeslag

Belastingdienst

Bijdrage voor de kosten van kinderopvang. Voorwaarden: u werkt, volgt een opleiding of re-integreert en kind gaat naar de
kinderopvang. Aanvragen/informatie: via de Belastingdienst, www.toeslagen.nl of tel. (0800) 0543.

Kindpakketregeling 18-

Gemeente Lingewaard

Dit is een lokale regeling voor inwoners met een laag inkomen. Voor 300 euro per kind per jaar kan een keuze gemaakt worden
voor betaling van o.a. contributie sport of andere verenigingen, ID-kaart. zwemlessen, tweedehands fiets of laptop, bijdrage
OV-chipkaart, schoenen, kleding, bijdrage schoolkosten. Deelnemende verenigingen, scholen, winkeliers, evenals voorwaarden en
hoe u dit aanvraagt leest u op: www.meedoeninlingewaard.nl

Leerlingenvervoer

Gemeente Lingewaard

Kinderen hebben recht op onderwijs dat aansluit bij een eventuele beperking en/of levensovertuiging. Dit onderwijs kan niet altijd
in de directe nabijheid van uw woonadres zijn. In dat geval moet uw kind naar een verder weg gelegen school. Sommige kinderen
kunnen daardoor niet zelfstandig naar school reizen. De gemeente regelt dan vervoer.
Meer informatie op www.lingewaard.nl/leerlingenvervoer of (026) 32 60 111.

Jeugdhulp

Gemeente Lingewaard

Alle jeugdigen moeten op een veilige en gezonde manier kunnen opgroeien. Ouders hebben daar natuurlijk de belangrijkste
bijdrage in. Maar soms is extra zorg, ondersteuning of bescherming nodig. Bijvoorbeeld hulp bij opgroei- en
opvoedingsproblemen. Maar ook kan er specialistische hulp nodig zijn, zoals geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (de
Jeugd-GGZ), begeleiding van jongeren met (licht) verstandelijke beperkingen of (gesloten) jeugdhulp in het kader van ernstige
opgroei- en opvoedingsproblemen.
Om voor zorg in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij de jeugdconsulenten van de
gemeente Lingewaard. Samen met u kijken zij wat in uw situatie nodig is. Als er meerdere hulpverleners betrokken zijn, worden
afspraken gemaakt wie coördineert. Meer informatie: www.lingewaard.nl/jeugdhulp of tel. (026) 32 60 111.

Tegemoetkoming
schoolkosten

Rijksoverheid/DUO

Bijdrage voor de kosten van school. Voorwaarden: voltijdopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen
volwassenonderwijs (vavo) pf particulier voortgezet onderwijs. Aanvragen/informatie: via DUO, www.duo.nl of tel. (050) 59 97 755.

Vergoeding Mbo-studenten
18- Reiskostenvergoeding

Rijksoverheid/DUO

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Minderjarige mbo’ers kunnen met een studenten reisproduct
gratis of met korting reizen tussen opleiding, stage, ouderlijk huis en kamer. Meer informatie: via www.duo.nl of tel. (050) 59 97 755.

Studentenreisproduct

Rijksoverheid

Met het studentenreisproduct kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Je kunt het reisproduct gebruiken
vanaf het moment dat je studiefinanciering in gaat. Per 1 januari 2017 kunnen ook mbo’ers jonger dan 18 jaar het studentenreisproduct krijgen. Meer informatie lees je op www.duo.nl
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Geen/beperkt inkomen door ziekte of beperking
Onderwerp

Wie voert dit uit?

Toelichting

Jonggehandicaptenkorting

Belastingdienst

Aanvulling inkomen jonggehandicapten. Voorwaarden: recht op een Wajong-uitkering.
Aanvragen/informatie: via www.belastingdienst.nl, onder ‘Inkomstenbelasting’, ‘Heffingskortingen’.

WIA

UWV

Uitkering voor arbeidsongeschikten. Voorwaarden: meer dan 35% arbeidsongeschikt. Dit betekent dat u niet meer dan 65% kunt
verdienen van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. Aanvragen/informatie: via www.uwv.nl of tel. (088) 89 89 294.

Wajong

UWV

Uitkering voor jonggehandicapten. Voorwaarden: op de 18e verjaardag geen arbeidsvermogen of na 18e verjaardag en voor de
30e verjaardag een langdurige ziekte of handicap. In het jaar voordat dit zich openbaarde volgt u minimaal 6 maanden een
opleiding. Aanvragen/informatie: via www.uwv.nl of of tel. (088) 89 89 294.

Hogere uitkering
WIA, Wajong, WAZ, WAO bij
langdurige zorg of hulp

UWV

Bent u volledig arbeidsongeschikt en heeft u voor langere tijd hulp of verzorging nodig? Afhankelijk van uw situatie gaat de
uitkering omhoog naar 100% of 85% van uw dagloon of grondslag. Voor meer informatie: www.uwv.nl of tel. (088) 89 89 294.

Ziektewet

UWV

In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen loon krijgen toch een inkomen hebben. De hoogte hiervan hangt af van
uw persoonlijke situatie. Meer informatie: www.uwv.nl

Nabestaanden
Onderwerp

Wie voert dit uit?

Toelichting

ANW

SVB

Voor nabestaanden na overlijden van de partner. Voorwaarden: nog niet de AOW-leeftijd, geboren voor 1950 of
45% arbeidsongeschikt, of verzorging kind jonger dan 18 jaar. Aanvragen/informatie: via SVB, www.svb.nl of tel. (024) 34 31 003.

Oudere werknemer na WW-uitkering
Onderwerp

Wie voert dit uit?

Toelichting

IOW

UWV

Inkomensvoorziening oudere werknemer 60 plus. Aanvragen/informatie: via UWV, www.uwv.nl of tel. (088) 89 89 294.

IOAW

Gemeente

Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer en inkomensvoorziening oudere
werknemer. Inkomensvoorziening voor 50+ werklozen zonder WW-uitkering, of >57,5 jaar zonder WW-uitkering en
gedeeltelijk arbeidsongeschikt (<80%). Aanvragen/informatie: via gemeente Lingewaard, tel. (026) 32 60 111.
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Ouderen/pensioengerechtigde leeftijd
Onderwerp

Wie voert dit uit?

Toelichting

AOW

SVB

AOW (Algemeen Ouderdom Wet) krijgt u vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd. Ongeveer 4 maanden voor uw AOW-leeftijd
ontvangt u van de SVB een brief dat u AOW kunt aanvragen. Eerder aanvragen is niet mogelijk. Meer informatie via www.svb.nl of
tel. (024) 34 31 010.

AIO

SVB

Heeft u geen volledig AOW-pensioen en verder geen of weinig ander inkomen? Dan is uw inkomen waarschijnlijk lager dan het
sociaal minimum. U kunt dan een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) krijgen.
De AIO-aanvulling is een onderdeel van de Participatiewet. Meer informatie via www.svb.nl of tel. (024) 34 31 010.

Onderwerp

Wie voert dit uit?

Toelichting

Particulieren

PLANgroep

De gemeente Lingewaard heeft voor particulieren met PLANgroep een contract voor de uitvoering van schuldhulpverlening.
Schuldhulpverlening is gratis voor particulieren. Of u een uitkering heeft of een vaste baan, iedereen kan in financiële
problemen komen. Teveel leningen, een partner die langdurig ziek wordt, werkloosheid, het kan iedereen gebeuren.
Informatie: via www.plangroep.nl of maak een afspraak via plangroep@lingewaard.nl

Budgetbeheer

PLANgroep

Het kan nodig zijn dat u vanwege uw schuldensituatie tijdelijk hulp nodig heeft in het beheer van uw inkomen.

Inwoners

Rijnstad maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk biedt u begeleiding om de juiste hulp te vinden als u schulden heeft.
Informatie: via www.rijnstad.nl/lingewaard, mail hulpverlening@rijnstad.nl, of tel. (026) 31 27 700.

Vrijwillige Budget coaching

Stichting Welzijn Lingewaard
(SWL)

SWL budgetcoaches bieden hulp bij uw geldzaken als u bijvoorbeeld door ziekte dit niet zelf kunt regelen. De budgetcoach wordt
altijd tijdelijk ingezet.

Bewindvoering

Rechtbank
Gemeente

Informatie: www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bewind of bel het Rechtspraak servicecentrum, tel. (088) 361 61 61.
Bij inkomen en vermogen op bijstandsniveau kan bijzondere bijstand aangevraagd worden voor bewindvoeringskosten.

Ondernemers

Zuidweg en partners

De gemeente heeft voor ondernemers met Zuidweg en partners een contract voor de uitvoering van schuldhulpverlening.
De begeleidingskosten komen voor rekening van de gemeente Lingewaard.
Informatie: via www.zuidweg-partners.nl of tel. (035) 53 85 350.

Schulden
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Werkloosheid algemeen
Onderwerp

Wie voert dit uit?

Toelichting

WW

UWV

Aanvragen/informatie: via www.uwv.nl of tel. (088) 89 89 294.

IOW/IOAW

UWV/gemeente

Zie ‘Oudere werklozen na WW-uitkering’.

IOAZ

Gemeente

Zie ‘Zelfstandigen’.

Participatiewet uitkering

Gemeente

Zie ‘Inkomensondersteuning gemeente’.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Onderwerp

Wie voert dit uit?

Toelichting

Huishoudelijk hulp

Gemeente

Lukt het u zelf niet om uw huis schoon te maken, de bedden op te maken, de ramen te zemen of de was te doen?
Hulp in huis vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente onderzoekt wel of u hulp in huis nodig heeft.
Meer informatie: gemeente Lingewaard, www.lingewaard.nl of tel (026) 32 60 111.

Woonvoorziening

Gemeente

Dit zijn aanpassingen aan het huis, die u in staat stellen normaal van de woning gebruik te blijven maken.
Wel moet het gaan om aanpassingen die ergonomische beperkingen wegnemen, bijvoorbeeld een douchezitje, traplift of het
verwijderen van drempels. Wilt u verhuizen naar een aangepaste huurwoning? Dan kunt u bij een woningcorporatie aangeven dat
u een aangepaste woning zoekt. Soms gelden er speciale eisen. U heeft bijvoorbeeld een Wmo-beschikking nodig van uw
gemeente of een indicatie voor wijkverpleging. Dat kunt u navragen bij de woningcorporatie.
Meer informatie: gemeente Lingewaard, www.lingewaard.nl of tel. (026) 32 60 111.

Vervoer
Rolstoel
Taxi
Scootmobiel
Leerlingenvervoer

Gemeente

Rolstoelen Niet alleen de ’gewone’ rolstoel voor buiten, maar ook sport-, kinder- en binnenrolstoelen worden via de Wmo
verstrekt. Accessoires en het onderhoud vallen eveneens onder de Wmo.
Taxi/scootmobiel Bij vervoersvoorzieningen gaat het om zaken die u in staat stellen deel te nemen aan het normale maatschappelijke verkeer. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van de regiotaxi, een vergoeding voor het gebruik van de
taxi of om een aanpassing aan uw auto. Ook een scootmobiel (elektrische rolstoel voor langere afstanden) valt hieronder.
Leerlingenvervoer: zie kinderen onder 18. Meer informatie: gemeente Lingewaard, www.lingewaard.nl of tel. (026) 32 60 111.

Eigen bijdrage Wmo

CAK

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Voor een rolstoel is er geen eigen bijdrage. Meer informatie via www.hetcak.nl

Mantelzorgcompliment

Gemeente

Dit is een bijdrage van 140 euro per jaar per huishouden voor mensen die, voor minstens 8 uur in de week, belangeloos zorgen
voor een ander. Meer informatie: gemeente Lingewaard via www.lingewaard.nl of tel. (026) 32 60 111.
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Wet langdurige zorg (Wlz)
Onderwerp

Wie voert dit uit?

Zorginstellingen

Toelichting
Zorginstellingen zijn er voor jongeren en volwassen die altijd toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg in de buurt nodig
hebben.
Er zijn verschillende instellingen: verpleeghuis, verzorgingshuis, gezinsvervangend tehuis, jeugdinstellingen of een GGZ-instelling
(zorg met behandeling).
Als u door een ziekte of beperking niet meer thuis kunt wonen en er sprake is van een langdurig verblijf in een instelling, heeft u
een Wlz-indicatie nodig. Deze indicatie vraagt u aan bij het CIZ. Voor meer informatie: www.CIZ.nl
Heeft u een behandeling in een GGZ-instelling (zorg met behandeling) nodig? En moet u daar een lange tijd blijven? Dan kan uw
psychiater u doorverwijzen. De zorgverzekering vergoedt de kosten. U heeft een CIZ-indicatie voor de Wlz nodig als de opname
langer dan 3 jaar duurt.

Eigen bijdrage WLZ

CAK

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie via www.hetcak.nl

Zelfstandigen
Onderwerp

Wie voert dit uit?

Toelichting

Bbz/Besluit bijstand
Zelfstandigen/Eigen
bedrijf starten,
houden of stoppen

Gemeente

IOAZ

Gemeente

Inkomensondersteuning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige.
Informatie: gemeente Arnhem, Bureau zelfstandigen via www.arnhem.nl/Ondernemers of telefonisch via (0900) 1809 (op
werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur) en Kamer van Koophandel, www.kvk.nl

Schuldhulpverlening
ondernemers

Gemeente/
Zuidweg en partners

Zie ‘Schulden’.

Bedrijfskapitaal (lening) of periodieke uitkering.

Voorwaarden: zelfstandige die wil starten, stoppen of financiële problemen heeft.
Informatie: gemeente Arnhem, Bureau zelfstandigen via www.arnhem.nl/Ondernemers of telefonisch via (0900) 1809 (op
werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur) en Kamer van Koophandel, www.kvk.nl
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