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GemeeNtelijke eN 
l aNdelijke reGeliNGeN
de regelingen met een groene 
zijkant zijn regelingen van 
de gemeente Smallingerland. 
Verderop in de gids zijn 
de landelijke regelingen 
opgenomen. deze pagina’s 
hebben een blauwe zijkant. 
dit zijn regelingen die ook 
buiten de gemeente gelden, 
aan te vragen bij verschillende 
instanties. Bij deze regelingen 
staat bovenaan aangegeven bij 
welke instantie u deze regeling 
kunt aanvragen. Helemaal 
achterin de gids staan de 
contactgegevens van al deze 
instanties.

2



SymbolenVoorwoord

in deze minimagids maken we gebruik van een aantal symbolen 
om de minimaregelingen overzichtelijker te maken. 
Hieronder vindt u uitleg over de betekenis van de symbolen

100%  . 115%  .
115%

+

Geeft .aan .welke .inkomensgrens .er .van .toepassing .is .op .een .bepaalde .
regeling . .Zie .ook .de .informatie .op .de .volgende .bladzijde .
‘Normbedragen .2018’ .

€ 
Dit .symbool .geeft .aan .of .er .een .vermogensgrens .van .toepassing .is . .
Zie .ook .de .informatie .op .de .volgende .bladzijde .‘Normen’ .

voordeel

3100,- per jaar

Bij .elke .regeling .geven .we .zo .duidelijk .mogelijk .aan .welk .voordeel .
iemand .kan .behalen .bij .het .gebruik .van .deze .regeling .

Dit .symbool .geeft .aan .welke .instantie .verantwoordelijk .is .voor .de .
regeling .

Als .dit .symbool .bij .een .regeling .staat, .betekent .dat .u .de .regeling .kunt .
aanvragen .met .behulp .van .DigiD . .Zie .ook .www .digid .nl .

Gemeente .Smallingerland .is .een .gemeente .met .een .sterk .sociaal .gezicht . .
Daarom .hebben .we .veel .geregeld .voor .mensen .die .weinig .te .besteden .heb-
ben . .Dat .noemen .we .onze .minimaregelingen . .Deze .regelingen .hebben .als .
doel .om .ook .mensen .met .een .laag .inkomen .volwaardig .te .laten .meedoen .
in .onze .samenleving . .In .deze .minimagids .zetten .we .al .onze .minima-
regelingen .voor .u .op .een .rijtje . .Verder .wijzen .we .de .weg .naar .andere .
instanties .en .initiatieven .voor .mensen .met .een .laag .inkomen .

Nieuw .is .dit .jaar .de .Smallingerlandse .Kindpas . .De .Kindpas .is .een .onderdeel .
van .het .kindpakket . .Deze .pas .heeft .een .waarde .van .€150,- . .Ieder .kind .tot .
18 .jaar .uit .een .gezin .met .een .laag .inkomen .kan .zo’n .pas .krijgen . .Met .deze .
pas .kunnen .deze .kinderen .activiteiten .ondernemen .die .anders .voor .hen .
vaak .niet .bereikbaar .waren .geweest . .Het .mooie .van .deze .pas .is .dat .ze .ook .
een .ouder .of .iemand .anders .mee .kunnen .nemen . .Het .bedrag .op .de .pas .
mogen .ze .immers .naar .eigen .inzicht .uitgeven .bij .aangesloten .bedrijven .en .
organisaties . .Op .dit .moment .zijn .schouwburg .De .Lawei, .zwembad .De .Welle, .
De .Bios .Drachten, .Museum .Dr8888 .en .Natuurmuseum .Fryslân .en .Aqua .Zoo .al .
aangesloten .bij .de .Kindpas . .We .verwachten .dat .nog .veel .andere .partijen .dat .
voorbeeld .zullen .volgen . .Kijk .eens .verderop .in .deze .gids .voor .meer .informa-
tie .over .het .Kindpakket .en .de .Kindpas .

Daarnaast .wil .ik .u .graag .wijzen .op .Ping . .Ping .is .het .financieel .loket .van .de .
gemeente . .Hier .kan .iedereen .terecht .met .alle .vragen .over .geld, .schulden, .
belastingen, .aanvragen .van .regelingen .en .nog .veel .meer . .We .merken .dat .
veel .mensen .toch .nog .erg .lang .wachten .met .het .stellen .van .vragen . .Daar-
door .ontstaan .soms .onnodig .problemen . .Loopt .u .rond .met .achterstanden, .
schulden .of .met .een .vraag .over .geld? .Wacht .dan .niet .langer .en .kom .langs .bij .
Ping . .Ping .staat .iedere .ochtend .voor .u .klaar .in .de .hal .van .het .gemeentehuis . .
U .hoeft .zelfs .geen .afspraak .te .maken . .Meer .informatie .over .Ping .vindt .u .
verderop .in .deze .gids .

Ik .hoop .dat .deze .gids .u .wegwijs .maakt .in .de .mogelijkheden .die .er .zijn .voor .
mensen .met .een .laag .inkomen . .Mocht .u .vragen .hebben .naar .aanleiding .van .
de .informatie .in .deze .gids, .dan .nodig .ik .u .uit .om .eens .contact .op .te .nemen .
met .afdeling .Sociale .Zaken . .

Roel .Haverkort
Wethouder .Sociale .Zaken
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Bijzondere bijstand en de meeste 
andere regelingen in deze gids 
zijn bedoeld voor huishoudens 

met een inkomen op het 
minimumniveau. dit is natuurlijk 

van toepassing op mensen 
met een bijstandsuitkering, 

maar zeker ook voor mensen 
met een ander laag inkomen 
op het minimumniveau zoals 

aOW, inkomsten uit werk of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering

( WaO, Wia, Wajong).
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Personen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebbenHieronder .worden .enkele .veel .voorkomende .bedragen .genoemd . .
Door .te .kijken .naar .uw .leeftijd .en .woonsituatie .(voor .informatie .
over .de .kostendelersnorm .zie .vorige .pagina) .kunt .u .bekijken .welke .
inkomens- .en .vermogensgrens .op .uw .situatie .van .toepassing .is . .
 .  .
De .bedragen .zijn .exclusief .vakantietoeslag .en .gelden .per .1 .januari .
2018 . .De .normbedragen .van .115% .zijn .afgerond .naar .boven . .Van .
het .inkomen .kunnen .de .uitgaven .aan .eigen .bijdrage .CAK .worden .
afgetrokken . .En .als .u .gebruik .maakt .van .een . .officiële .schulden-
regeling .(via .Kredietbank .Nederland .of .WSNP) .dan .gaat .de .gemeente .
Smallingerland .er .van .uit .dat .uw .inkomen .lager .is .dan .115% .en .dat .u .
ook .tot .de .doelgroep .van .het .gemeentelijk .minimabeleid .hoort . .Aan .
dit .overzicht .kunnen .geen .rechten .worden .ontleend .

De .pensioengerechtigde .leeftijd .is .in .2018: .66 .jaar .

Personen tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd	

115%
+€ 

voordeel
Afhankelijk van 
de kosten

Normbedragen 2018

6 7

Indien .u .een .eigen .woning .bezit .dan .geldt .een .extra .vermogensvrij-
lating .voor .het .vermogen .in .de .eigen .woning .van .€ .50 .800,- . .Als .deze .
vermogensgrens .bij .een .regeling .van .toepassing .is, .zal .dit .worden .
aangeduid .met .het .symbool . € 

Norm

€ 1.346,45

per persoon

€ 942,51  

€ 673,23 

€ 583,46

€ 538,58

€ 511,65 

115%

€ 1.549,00

€ 1.084,00

€ 775,00

€ 671,00

€ 620,00

€ 589,00

120%

€1.616,00

€ 1.132,00

€ 808,00

€ 701,00

€ 647,00

€ 614,00

Volledige norm (100%)

Eenpersoonshuishouden 

Tweepersoonshuishouden 

Driepersoonshuishouden 

Vierpersoonshuishouden 

Vijfpersoonshuishouden

Jongerennormen (18, 19 of 20 jaar)

Alleenstaande of alleenstaande ouder

Samenwonend, gehuwd 

zonder kinderen 

met kinderen

Verblijf in inrichting

Alleenstaande of alleenstaande ouder

Samenwonend, gehuwd

Norm

€ 232,66

€ 565,33

€ 734,62

Norm

€ 332,42

€ 545,18

115%

€ 268,00

€ 536,00

€ 845,00

115%

€ 383,00

€ 627,00

120%

€ 280,00

€ 559,00

€ 882,00

120%

€ 399,00

€ 655,00

Norm

€ 1.449,17

€ 1.059,71

€ 724,58

€ 627,97

€ 579,67

€ 550,68 

115%

€ 1.667,00

€ 1.242,00

€ 857,00

€ 746,00

€ 690,00

€ 657,00

120%

€ 1.740,00 

€ 1.272,00 

€ 870,00 

€ 754,00 

€ 696,00 

€ 661,00 

Volledige norm (100%)

Eenpersoonshuishouden 

Tweepersoonshuishouden 

Driepersoonshuishouden 

Vierpersoonshuishouden 

Vijfpersoonshuishouden

 Vermogensgrenzen 2018

U bent gehuwd of 
samenwonend

U bent alleenstaande
ouder

U bent alleenstaande

€ 6.020,- € 12.040,- € 12.040,-



U kunt uw aanvraag voor de 
kosten van een woninginrichting 

of duurzame gebruiksgoederen 
direct bij de gemeente indienen 

en hoeft niet meer een (dure) 
lening bij de kredietbank 

af te sluiten. 
de kredietbank is dus geen 

voorliggende voorziening meer. 
de gemeente zal de bijstand 

wel in de vorm van een 
lening kunnen verstrekken, 

maar deze leenbijstand is 
altijd zonder rente.

Hoe aanvragen?
Bij .de .gemeente . .Neem .(telefonisch) .contact .op .met .de .afdeling
Sociale .Zaken .voor .informatie .of .het .maken .van .een .afspraak .
Aanvragen .kan .ook .via .internet .op .www .smallingerland .nl .
Let .u .er .wel .op .dat .u .de .bijzondere .bijstand .op .tijd .aanvraagt?
U .moet .de .bijstand .aanvragen .voordat .u .kosten .gaat .maken .

meer informatie?
Kijk .op .www .smallingerland .nl .voor .meer .informatie .

115%
+€ 

voordeel
Afhankelijk van 
de kosten

Bijzondere bijstand

Wat houdt het in?
Soms .brengen .bijzondere .omstandigheden .extra .kosten .met .zich .
mee . .Kosten .die .u .niet .zelf .kunt .betalen .of .ergens .anders .vergoed .
kunt .krijgen . .Het .gaat .dan .vaak .om .kosten .die .u .moet .maken .door .
ziekte .of .om .sociale .redenen . .In .bepaalde .situaties .kan .de .afdeling .
Sociale .Zaken .van .de .gemeente .u .bijzondere .bijstand .verstrekken .
voor .deze .kosten . .Bijzondere .bijstand .is .altijd .individueel .maatwerk .
en .afhankelijk .van .uw .persoonlijke .omstandigheden . .Er .is .soms .meer .
mogelijk .dan .u .misschien .denkt . .Neem .daarom .contact .op .met .de .
afdeling .Sociale .Zaken .van .de .gemeente .als .u .twijfelt .of .u .bepaalde .
kosten .vergoed .kunt .krijgen .in .de .vorm .van .bijzondere .bijstand .

Voor wie is het?
Bijzondere .bijstand .is .niet .alleen .voor .mensen .met .een .inkomen .tot .
115%, .maar .ook .met .een .hoger .inkomen .of .vermogen .is .(gedeelte-
lijke) .bijzondere .bijstand .mogelijk . .Dat .deel .van .de .kosten .dat .u .dan .
zelf .kunt .dragen .noemen .we .draagkracht . .Hoe .hoger .uw .inkomen, .
hoe .minder .bijzondere .bijstand .u .zult .kunnen .krijgen .- .maar .het .kan .
nog .wel .de .moeite .waard .zijn!

Voorliggende voorziening?
Voordat .u .voor .bijzondere .bijstand .in .aanmerking .kunt .komen .moet .
u .wel .altijd .kijken .of .u .de .kosten .niet .ergens .anders .vergoed .kunt .
krijgen, .zoals .bijvoorbeeld .bij .de .ziektekostenverzekering .AV .Frieso . .
Dit .wordt .ook .wel .een .voorliggende .voorziening .genoemd . .Heeft .u .
kosten .die .onder .de .AV .Frieso-dekking .vallen, .maar .bent .u .hier .niet .
verzekerd, .dan .is .bijzondere .bijstand .voor .deze .kosten .meestal .niet .
mogelijk .
Daarnaast .is .het .belangrijk .om .te .weten .of .u .de .kosten .had .kunnen .
voorkomen .of .er .voor .had .kunnen .reserveren .

Soms is bijzondere
bijstand mogelijk voor:
alarmeringskosten, baby-uitzet,
begrafenis- of crematiekosten,
bijzondere reiskosten,
dieetkosten en de kosten van
dieetadvisering, 
woninginrichting,
maaltijdvoorziening, medische
kosten, rechtshulp (eigen 
bijdrage), tandar tskosten,
verhuis- en bijkomende
kosten, waskosten, 
woonkostentoeslag voor de
kosten van een dure huurwoning
of eigen woning, kosten
bewindvoering enzovoor ts.
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Witgoedregeling

Wat houdt het in?
De .Witgoedregeling .is .een .vorm .van .bijzondere .bijstand .voor .een .
aantal .apparaten .(duurzame .gebruiksgoederen): .wasmachine, .
koelkast, .kookplaat .of .stofzuiger . .
Normaal .gesproken .kan .voor .deze .apparaten .pas .bijzondere .bijstand .
worden .gegeven .als .de .aanvrager .hiervoor .niet .heeft .kunnen .
reserveren .of .hiervoor .geen .lening .heeft .kunnen .afsluiten . .Maar .
op .grond .van .de .Witgoedregeling .kan .voor .deze .apparaten .sneller .
bijzondere .bijstand .worden .gegeven . .U .hoeft .zich .dan .niet .in .de .
schulden .te .steken .voor .een .dergelijk .apparaat .

Voor .de .hoogte .van .de .vergoeding .geldt .per .apparaat .een .
standaardbedrag . . .Wij .hanteren .hierbij .de .standaardbedragen .van .het .
Nibud .– .een .instantie .die .landelijk .de .prijzen .bijhoudt .van .allerlei .
producten .

Voor wie is het?
De .Witgoedregeling .is .voor .mensen .die .minstens .3 .jaar .gemiddeld . . . . . . .
(36 .maanden) .een .gezinsinkomen .op .minimumniveau .(115%) .
hebben .en .daardoor .niet .hebben .kunnen .reserveren .voor .de .
noodzakelijke .vervanging .van .het .apparaat . .Iemand .kan .maximaal .
één .keer .per .12 .maanden .een .beroep .doen .op .de .Witgoedregeling .

De .aanschaf .of .vervanging .van .het .apparaat .moet .natuurlijk .wel .
noodzakelijk .zijn . .Dat .wil .zeggen .dat .het .apparaat .defect .is .of .
dringend .aan .vervanging .toe .
Een .apparaat .dat .is .verstrekt .via .de .witgoedregeling .wordt .
geacht .zeven .jaar .mee .te .gaan . .Vervanging .van .bijvoorbeeld .een .
wasmachine .of .koelkast .kan .dus .hooguit .één .maal .per .zeven .jaar .

Hoe aanvragen?
Bij .de .gemeente . .Aanvragen .gaat .op .dezelfde .manier .als .het
aanvragen .van .bijzondere .bijstand: .via .het .aanvraagformulier
of .via .internet .op .www .smallingerland .nl .onder .Loket .

Meer informatie?
Kijk .op .www .smallingerland .nl .voor .meer .informatie .
Handige .adressen .staan .achterin .deze .gids .

115%
3 jaar€ 

voordeel

Max. 3380,- 
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HaNdiG Om te WeteN
als u al verzekerd bent bij 
de Friesland Zorgverzekeraar, 
dan kunt u op elk moment van 
het jaar meedoen met de aV 
Frieso. Bent u nog niet verzekerd 
bij de Friesland, dan kunt u 
alleen meedoen als u eerst uw 
huidige zorgverzekering hebt 
opgezegd. dat kan meestal pas 
in de maanden november en 
december van ieder jaar.

ex tra lage premie 2018
landelijk stijgt de zorgpremie 
fors. dit wordt niet volledig 
gecompenseerd door de 
zorgtoeslag, waardoor u 
meer geld kwijt bent aan de 
zorgverzekering. doordat 
gemeente Smallingerland dit 
jaar maar liefst €18,68 per 
persoon aan kor ting geeft, 
blijft de aV Frieso 
betaalbaar.

Collectieve ziektekosten-
verzekering AV Frieso

U .betaalt .voor .de .AV .Frieso .slechts .€ .125,50 .per .maand . .Uw .voordeel .
is .dan .€ .43,65 .per .maand .of .€ .523,80 .per .jaar .

eigen risico
Iedere .ziektekostenverzekering .kent .een .eigen .risico .van .€ .385,- .per
jaar . .Voor .dit .bedrag .kunt .u .geen .bijzondere .bijstand .aanvragen . .
Een .deel .van .dit .eigen .risico .is .namelijk .al .gecompenseerd .door .een
hogere .zorgtoeslag .en .een .lagere .zorgpremie .
Wel .kunt .u .bij .de .Friesland .Zorgverzekeraar, .dus .ook .in .de .AV .Frieso,
het .eigen .risico .gespreid .betalen .in .tien .termijnen . .Neem .hiervoor
contact .op .met .de .Friesland .zorgverzekeraar .

meer informatie?
Kijk .voor .meer .informatie .op .de .website: .www .smallingerland .nl . .
Handige .adressen .staan .ook .achterin .deze .gids .

115%€ 
voordeel

3523,80
per jaar

aV Frieso premie in 2018Wat houdt het in?
Iedereen .heeft .een .goede .ziektekostenverzekering .nodig . .Daarom
heeft .de .gemeente .een .collectieve .ziektekostenverzekering
afgesloten .bij .De .Friesland .Zorgverzekeraar . .Deze .verzekering .heet
de .AV .Frieso .

Deze .verzekering .heeft .een .uitstekende .dekking .tegen .een
lagere .prijs . .De .AV .Frieso .bestaat .uit .een .basisverzekering, .plus .een
combinatie .van .de .volgende .aanvullende .pakketten: .AV .Extra, .AV
Tand .Standaard .en .een .speciaal .gemeentepakket . .Op .de .basisverze-
kering .krijgt .u .6% .korting, .terwijl .de .gemeente .de .kosten .van .het .
gemeentepakket .geheel .voor .haar .rekening .neemt . .En .juist
het .gemeentepakket .maakt .de .AV .Frieso .zo .speciaal . .Dit .pakket
betekent .voor .u .extra .vergoedingen .voor .bijvoorbeeld .fysiotherapie,
tandheelkunde .(€ .500,-) .en .eigen .bijdrage .Wmo .(thuishulp,
scoot-mobiel, .woningaanpassing) .of .psychologische .zorg .

Voor wie is het?
Als .uw .gezinsinkomen .115% .of .lager .is .en .uw .vermogen .is .lager
dan .de .voor .u .geldende .vermogensgrens, .dan .kunt .u .meedoen . .
Voor .de .grenzen, .zie .eerder .in .deze .gids .het .hoofdstuk .‘Normen’ .
Er .is .bij .de .AV .Frieso .geen .sprake .van .een .medische .selectie .

Hoe aanvragen?
U .moet .verzekerd .zijn .bij .De .Friesland .Zorgverzekeraar . .Overstappen .
van .zorgverzekeraar .kunt .u .regelen .bij .De .Friesland .Zorgverzekeraar . .
Als .u .verzekerd .bent .bij .De .Friesland .Zorgverzekeraar, .vraagt .u .de .
aanvullende .verzekering .aan .bij .de .gemeente . .Dat .doet .u .door .een .
aanvraagformulier .in .te .vullen .en .deze .met .bewijsstukken .in .te .leve-
ren .bij .de .afdeling .Sociale .Zaken . .Bewijsstukken .die .u .moet .inleveren: .
gegevens .over .uw .inkomen .en .vermogen . .Als .u .een .bijstandsuitke-
ring .heeft, .hoeft .u .niet .opnieuw .gegevens .in .te .vullen .of .in .te .leveren .
over .uw .inkomenof .vermogen .
Een .aanvraagformulier .is .ook .te .vinden .op .www .smallingerland .nl

AV Frieso 2018

€ 109,93

€ 21,30

€ 12,95

€ 0,00

€ 18,68

€ 125,50

Normaal

€ 116,95

€ 23,25

€ 12,95

€ 16,00

€ 169,15

Basisverzekering 

AV Extra   

AV Tand Standaard  

AV Gemeentepakket  

Extra korting in 2018 

Totale premie AV Frieso

Gr atiS GeBit ScONtrOle
Bent u lang niet bij de tandar ts 

geweest? Vaak heeft dat ook 
een financiële reden. een goed 

gebit is belangrijk. daarom biedt 
tandar tspraktijk Bleekerhûs 

mensen met een laag inkomen 
een gratis gebitscontrole aan. 

U kunt bellen of langskomen om 
een afspraak te maken. 

U bent na de controle nergens 
toe verplicht.

Neem voor meer informatie 
contact op met tandar tspraktijk 

Bleekerhûs. 
adres: moleneind ZZ 11 drachten

telefoonnummer: 0512-511548
www.bleekerhus.nl
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Nieuw in 2018
Vanaf dit jaar kunnen kinderen 
een eigen kindpas krijgen. dit 
is een pas met een waarde van 
€150, -. Hiermee kunnen ze zelf, 
met ouders, of met vrienden 
allerlei activiteiten ondernemen. 
denk aan het zwembad, de 
schouwburg, de bioscoop en het 
museum. kijk op de website voor 
alle mogelijkheden. Heeft uw 
kind nog geen kindpas? Vraag 
die dan zo snel mogelijk aan.  

Kindpakket 
Smallingerland

Wat houdt het in?
Het .kindpakket .is .een .gezamenlijk .initiatief .van .de .gemeente .en .
stichting .Kindpakket .(een .samenwerking .van .Leergeld, .Jeugdsport-
fonds .en .Jeugdcultuurfonds) . .Het .doel .van .het .kindpakket .is .om .alle .
kinderen .mogelijkheden .te .geven .om .mee .te .doen .in .de .samenleving . .
Ook .als .de .ouders .daar .niet .voldoende .geld .voor .hebben . .Denk .bij-
voorbeeld .aan .het .schoolreisje, .de .sportclub .of .muziekles . .Hiernaast .
vindt .u .meer .voorbeelden .van .de .mogelijkheden .

U .kunt .voor .uw .kind .vergoeding .vragen .van .kosten .die .u .zelf .niet .
kunt .betalen . .Zo´n .aanvraag .doet .u .altijd .vooraf . .De .stichting .kijkt .
vervolgens .wat .er .in .uw .situatie .mogelijk .is . .Het .geld .gaat .altijd .
rechtstreeks .naar .de .vereniging .of .leverancier .

Voor wie is het?
Het .kindpakket .is .er .voor .kinderen .van .0 .tot .18 .jaar .Wanneer .uw .
gezinsinkomen .120% .of .lager .is .en .u .de .kosten .niet .zelf .kunt .betalen, .
dan .kan .uw .kind .gebruik .maken .van .het .kindpakket .

Hoe aanvragen?
Iedere .aanvraag .voor .het .vergoeden .van .kosten .dient .u .in .via .
www .kindpakket .nl . .Op .deze .site .vindt .u .een .knop .voor .
Smallingerland . .Hieronder .kunt .u .het .formulier .invullen . .De .stichting .
neemt .vervolgens .contact .met .u .op .over .de .afhandeling .van .uw .
vraag . .

meer informatie?
Kijk .op .www .kindpakket .nl .voor .meer .informatie .en .het .doen .
van .een .aanvraag .

120%€ 
voordeel
afhankelijk van 

de kosten
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Wat kan er vanuit het 
kindpakket?

U kunt denken aan:
•  contributies en kosten 

van het lidmaatschap van 
spor tverenigingen, zang-, 

toneel-, muziekverenigingen, 
scouting, enz;

•  Spor tkleding of –attributen en 
benodigdheden voor muziekles;

•  Zwemles diploma a, 
wanneer dat diploma niet via 

schoolzwemmen is gehaald;
•  de vrijwillige ouderbijdrage in 

het basisonderwijs of de kosten 
van een schoolreisje of excursie 

in het voor tgezet onderwijs;
•  een fiets, computer of 

schoolspullen voor kinderen 
vanaf het voor tgezet onderwijs;

•  een verjaardagsbox van 
stichting jarige job;

maar er is nog meer mogelijk. 
kijk op de website voor alle 

mogelijkheden.
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Individuele 
Inkomenstoeslag

Wat houdt het in?
De .Individuele .inkomenstoeslag .is .bedoeld .om .mensen .die .drie .jaar
of .langer .van .een .laag .inkomen .moeten .rondkomen, .jaarlijks .een
steuntje .in .de .rug .te .geven . .U .mag .de .toeslag .overal .voor .gebruiken .
en .deze .wordt .niet .gekort .op .een .uitkering .of .gezien .als .inkomen .

Hoogte .Individuele .inkomenstoeslag .in .2018
Alleenstaande . .  .  .  . € .375,-
Alleenstaande .ouder . .  .  . € .375,-
Gehuwden ./ .samenwonenden . .  . € .450,-

Voor wie is het?
Voor .de .Individuele .inkomenstoeslag .gelden .de .volgende
voorwaarden:
• .U .bent .ouder .dan .21 .jaar .en .hebt .de .pensioengerechtigde .leeftijd
(66 .jaar) .nog .niet .bereikt;
• .U .heeft .drie .jaar .of .langer .een .gezinsinkomen .dat .gemiddeld .niet
hoger .is .dan .115% .van .dan .de .voor .u .geldende .bijstandsnorm;
• .Uw .vermogen .is .niet .hoger .dan .de .voor .u .geldende .grens .

Als .u .getrouwd .of .samenwonend .bent, .dan .krijgt .u .de .toeslag
alleen .als .u .allen .aan .de .voorwaarden .voldoet .

Mensen .die .de .afgelopen .3 .jaar .hebben .gewerkt .komen .ook .in
aanmerking .voor .een .Individuele .inkomenstoeslag, .zolang .het
inkomen .in .de .afgelopen .3 .jaar .gemiddeld .niet .hoger .is .dan .115%
van .de .geldende .bijstandsnorm . .Ook .als .u .een .andere .uitkering
heeft .(bijvoorbeeld .WAO-, .WW- .of .Ziektewetuitkering) .op .of .onder
deze .grens .(115%), .dan .komt .u .wel .in .aanmerking .voor .de
Individuele .inkomenstoeslag . .
Personen .die .in .de .afgelopen .drie .jaar .studiefinanciering .hebben .
ontvangen .komen .niet .in .aanmerking .voor .de .Individuele .
inkomenstoeslag .

Hoe aanvragen?
Bij .de .gemeente . .Mensen .die .3 .jaar .onafgebroken .een .
bijstandsuitkering .ontvangen .hoeven .zelf .geen .actie .te .ondernemen . .
Zij .krijgen .van .de .gemeente .automatisch .bericht .als .zij .in .aanmerking .
komen . .
Als .u .een .aanvraag .wilt .doen, .is .een .aanvraagformulier .beschikbaar . .
Dit .formulier .moet .samen .met .de .gevraagde .bewijsstukken .worden .
ingeleverd .bij .of .opgestuurd .worden .naar .de .afdeling .Sociale .Zaken . .
Uw .aanvraag .moet .uiterlijk .31 .december .van .dit .jaar .zijn .ingediend .
bij .de .gemeente . .
Aanvragen .kan .ook .via .internet .op .www .smallingerland .nl .

meer informatie?
Kijk .op . .www .smallingerland .nl .voor .meer .informatie .
Hier .is .ook .een .aanvraagformulier .te .vinden .onder .‘Loket’ . .
Handige .adressen .staan .achterin .deze .gids .

115%
3 jaar€ 

voordeel
3 341,-/ 486,-

per jaar
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Minimaregeling 
hulp bij huishouden

Wat houdt het in?
Soms .kunt .u .niet .alle .huishoudelijke .werkzaamheden .meer .zelf .doen . .
Afhankelijk .van .uw .situatie .kunt .u .dan .huishoudelijke .hulp .krijgen .
op .basis .van .de .Wet .maatschappelijke .ondersteuning .(Wmo) . .Als .u .
eenvoudige .huishoudelijke .hulp .(HH1) .nodig .hebt .voor .niet .meer .dan .
3 .uur, .dan .moet .u .die .hulp .zelf .betalen . .Als .u .dat .niet .kunt .betalen .
dan .kunt .u .daarvoor .van .de .gemeente .bijzondere .bijstand .krijgen . .
Wanneer .u .bijzondere .bijstand .krijgt, .maakt .u .zelf .afspraken .met .de .
hulp .en .betaalt .de .hulp .ook .eerst .zelf . .Daarna .levert .u .de .factuur .in .
bij .Sociale .Zaken . .Die .betaalt .de .bijzondere .bijstand .vervolgens .zo .
snel .mogelijk .aan .u .uit . .
Dat .noemen .we .de .regeling .hulp .bij .huishouden .

Voor wie is het?
U .heeft .recht .op .deze .regeling .als .u .een .laag .inkomen .(115% .van .het
sociaal .minimum) .en .een .laag .vermogen .hebt . .En .natuurlijk .moet .de
hulp .bij .het .huishouden .noodzakelijk .zijn .doordat .uzelf .of .iemand
anders .het .huishouden .niet .kan .doen . .Het .Wmo-loket .gaat .hierover
met .u .in .gesprek .
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Hoe aanvragen?
Voor .vragen .over .hulp .bij .het .huishouden .kunt .u .terecht .bij .het
Wmo-loket .van .de .gemeente . .Als .blijkt .dat .u .gebruik .moet .maken
van .HH1 .tot .en .met .3 .uur .per .week, .dan .zullen .zij .u .uitleggen .hoe .u
gebruik .kunt .maken .van .deze .minimaregeling .hulp .bij .het
huishouden .

meer informatie
Neem .voor .meer .informatie .over .huishoudelijke .hulp .contact .op .met .
het .Wmo-loket .van .de .gemeente . .Kijk .voor .de .contactinformatie .
verderop .in .deze .gids . .

115%
3 jaar€ 

voordeel
afhankelijk van 

de kosten
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HaNdiG Om te WeteN
inwoners met een 
minimuminkomen worden ook 
vrijgesteld van de betaling van 
de leges van een Nederlandse 
identiteitskaar t. 
Voor deze groep is een id-kaar t 
dus gratis. meer informatie kunt 
u krijgen aan de balie van het 
gemeentehuis. U kunt ook bellen 
naar 0512-581234.

Kwijtschelding gemeente-
lijke belastingen

Bij .twijfel .kunt .u .het .beste .een .aanvraag .voor .kwijtschelding .indie-
nen . .Een .verzoek .moet .worden .ingediend .binnen .zes .weken .na .de .
dagtekening .van .de .aanslag . .

Hoe aanvragen?
Kreeg .u .het .afgelopen .jaar .kwijtschelding, .dan .komt .u .dit .jaar .
mogelijk .automatisch .in .aanmerking .voor .kwijtschelding . .U .wordt .
daarover .schriftelijk .geïnformeerd . .Komt .u .niet .in .aanmerking .voor .
automatische .kwijtschelding? .Dan .ontvangt .u .een .brief .met .daarbij .
een .kwijtscheldingsformulier . .Daarmee .kunt .u .dan .opnieuw .kwijt-
schelding .aanvragen .

U .kunt .een .kwijtscheldingsformulier .ophalen .in .het .gemeentehuis .of .
printen .vanaf .de .website .van .de .gemeente . .

Kwijtschelding .van .de .leges .voor .een .identiteitskaart .regelt .u .via .het .
‘aanvraagformulier .kwijtschelding .identiteitskaart’ . .Ook .deze .kunt .u .
ophalen .bij .het .gemeentehuis .of .vinden .op .de .website . . .

meer informatie?
Kijk .www .smallingerland .nl . .voor .meer .informatie . .Handige .adressen .
staan .achterin .deze .gids .

rond
100%€ 

voordeel
3 295,- tot 

3393,- per jaar

Wat houdt het in?
Iedere .inwoner .van .de .gemeente .betaalt .gemeentelijke .belastingen . .
Voor .mensen .met .een .laag .inkomen .en .vermogen .is .het .mogelijk .om .
kwijtschelding .te .krijgen .van .de .volgende .gemeentelijke .belastingen:
 . • .Afvalstoffenheffing;
 . • .Rioolheffing .gebruiker;
 . • .Hondenbelasting .(eerste .hond);
 . • .De .leges .voor .de .aanschaf .van .een .Nederlandse .Identiteitskaart

Voor wie is het?
Of .u .kwijtschelding .krijgt .is .afhankelijk .van .uw .persoonlijke .situatie . .
Zaken .die .daarbij .een .rol .spelen .zijn .onder .andere:
De .samenstelling .van .uw .huishouden;
 . • .Uw .leeftijd;
 . • .Uw .inkomen;
 . • .Uw .woonlasten;
 . • .De .premie .zorgverzekering;
 . • .Uw .bank- .en .spaartegoeden .en .andere .financiële .middelen;
 . • .De .waarde .van .uw .auto .

U .komt .niet .in .aanmerking .voor .kwijtschelding .als:
 . • . .U .een .auto .heeft .met .een .waarde .van .meer .dan .€2 .269,-, .
 .  . tenzij .die .onmisbaar .is .voor .werk .of .in .verband .met .invaliditeit;
 . • . .U .een .woning .bezit .waarvan .de .WOZ-waarde .hoger .is .dan .
 .  . de .hypotheekschuld;
 . • . .U .de .aanslag .langer .dan .3 .maanden .geleden .al .heeft .betaald;
 . • . .Het .tegoed .op .uw .bank- .en .spaarrekeningen .hoger .is .dan .uw . .  .
 .  . bestaanskosten .over .1 .maand;
 . • . .U .zelfstandig .ondernemer .bent .

Per 1 januari 2018 is 
de kostendelersnorm 

van toepassing op een 
verzoek om kwijtschelding 

gemeentebelastingen of 
waterschapslasten. dit betekent 
dat er rekening wordt gehouden 

met het aantal volwassenen 
vanaf 21 jaar die een woning 

delen. reden hiervoor is dat als 
er meer personen in één woning 

wonen, zij de woonkosten 
kunnen delen. Vandaar de 

naam kostendelersnorm. Hoe 
mee kostendelers, hoe kleiner 

de kans op kwijtschelding. 
een uitzondering op de 
kostendelersnorm zijn 

inwonende studerende kinderen.
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Kwijtschelding 
waterschapslasten

Wat houdt het in?
Aan .Wetterskip .Fryslân .betaalt .u .waterschapslasten . .Deze .belastin-
gen .worden .geïnd .door .het .Noordelijk .Belastingkantoor . .Voor .een .
deel .van .deze .belasting .kunt .u .kwijtschelding .krijgen .als .u .een .laag .
inkomen .en .weinig .vermogen .heeft . .Het .gaat .dan .om .de .‘zuiverings-
heffing’ .en .‘watersysteemheffing .ingezetenen’ . .

Voor wie is het?
Of .u .kwijtschelding .krijgt .is .afhankelijk .van .uw .persoonlijke .situatie . .
Zaken .die .daarbij .een .rol .spelen .zijn .onder .andere:
• . De .samenstelling .van .uw .huishouden;
• . Uw .leeftijd;
• . Uw .inkomen;
• . Uw .woonlasten;
• . De .premie .zorgverzekering;
• . Uw .bank- .en .spaartegoeden .en .andere .financiële .middelen;
• . De .waarde .van .uw .auto .

U .komt .niet .in .aanmerking .voor .kwijtschelding .als:
• . U .een .auto .heeft .met .een .waarde .van .meer .dan .€2 .269,-, .
 . tenzij .die .onmisbaar .is .voor .werk .of .in .verband .met .invaliditeit;
• . U .een .woning .bezit .waarvan .de .WOZ-waarde .hoger .is .dan .de .
 . hypotheekschuld;
• . U .de .aanslag .langer .dan .3 .maanden .geleden .al .heeft .betaald;
• . Het .tegoed .op .uw .bank- .en .spaarrekeningen .hoger .is .dan .uw .
 . bestaanskosten .over .1 .maand .

Bij .twijfel .kunt .u .het .beste .een .aanvraag .voor .kwijtschelding .indie-
nen . .Een .verzoek .moet .worden .ingediend .binnen .zes .weken .na .de .
dagtekening .van .de .aanslag . .Het .is .ook .mogelijk .om .als .zelfstandige .
kwijtschelding .te .krijgen . .
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Voor ‘watersysteemheffing 
gebouwd’ en ‘watersysteem-

heffing ongebouwd’ is geen 
kwijtschelding mogelijk. 

Het eigendom van een woning, 
landerijen of grond is namelijk 

vermogen. een betalingsregeling 
is wel mogelijk.

 een verzoek hiervoor kunt u 
indienen bij het Noordelijk 

belastingkantoor: www.
noordelijkbelastingkantoor.nl. 

of bel naar 088-78 79 000.

Hoe aanvragen?
Kreeg .u .het .afgelopen .jaar .kwijtschelding, .dan .komt .u .dit .jaar .
mogelijk .automatisch .in .aanmerking .voor .kwijtschelding . .U .wordt .
daarover .schriftelijk .geïnformeerd . .Komt .u .niet .in .aanmerking .voor .
automatische .kwijtschelding? .Dan .ontvangt .u .een .brief .met .daarbij .
een .kwijtscheldingsformulier . .Daarmee .kunt .u .dan .opnieuw .kwijt-
schelding .aanvragen .

U .kunt .een .kwijtscheldingsformulier .aanvragen .bij .het .Noordelijk .
Belastingkantoor . .U .kunt .dit .formulier .telefonisch .aanvragen .of .
downloaden .op .de .website . .U .kunt .kwijtschelding .ook .via .de .website .
aanvragen .met .behulp .van .DigiD .

meer informatie?
Kijk .op .www .noordelijkbelastingkantoor .nl .voor .meer .informatie . .
Handige .adressen .staan .achterin .deze .gids .

rond 
100%€ 

voordeel
minimaal
3 142,79 p /jr
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Zorgtoeslag

Wat houdt het in?
Iedereen .in .Nederland .moet .zelf .zorgen .voor .een .goede .ziektekosten-
verzekering . .Deze .verzekering .is .niet .goedkoop . .De .zorgtoeslag .is .een
tegemoetkoming .in .de .kosten .van .uw .ziektekostenverzekering .

De .hoogte .is, .afhankelijk .van .uw .inkomen, .maximaal .€ .94,-
per .maand .of .€ .176,- .per .maand .als .u .samenwoont . .

Voor wie is het?
Mensen .met .een .bijstandsuitkering .(100%) .of .een .inkomen .tot .115%
hebben .recht .op .het .maximale .bedrag . .Maar .ook .met .een .hoger
inkomen .heeft .iemand .vaak .recht .op .een .(gedeeltelijke) .zorgtoeslag .
Bent .u .alleen? .Dan .kunt .u .geen .zorgtoeslag .meer .krijgen .als .uw
inkomen .hoger .is .dan .€ .28 .720,- . .Hebt .u .een .partner? .Dan .mag .uw
inkomen .samen .maximaal .€ .35 .996,- .zijn . .

Mensen .met .een .groot .vermogen .hebben .geen .recht .op .zorgtoeslag . .
Het .gaat .dan .om .een .vermogen, .zoals .spaargeld .of .beleggingen, .dat
groter .is .dan:
€113 .415,- .voor .een .alleenstaande,
€143 .415,- .voor .partners .
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Hoe aanvragen?
U .kunt .een .toeslag .aanvragen .met .Mijn .toeslagen .op
www .toeslagen .nl . .Hiervoor .hebt .u .een .DigiD .nodig . .Hebt .u .geen
toeslagpartner? .Dan .kunt .u .makkelijk .en .snel .zorgtoeslag .aanvragen
met .de .app .‘Jouw .zorgtoeslag’ .

U .kunt .zorgtoeslag .voor .2018 .aanvragen .tot .1 .september .2019 .

U .hoeft .maar .één .keer .zorgtoeslag .aan .te .vragen . .Daarna .krijgt .u .de
toeslag .elk .jaar .vanzelf . .Controleer .ieder .jaar .wel .goed .of .uw .gege-
vens .die .bij .de .Belastingdienst .bekend .zijn .wel .kloppen .

Heeft .u .hulp .nodig .bij .de .aanvraag .van .zorgtoeslag? .Dan .kunt .u
terecht .bij .de .balie .van .uw .belastingkantoor . .Bel .eerst .de
BelastingTelefoon .op .0800-0543 .om .een .afspraak .te .maken .

115%
+

voordeel
max. 3 94,-  of
3 176,- p/mnd

HaNdiG Om te WeteN
Op www.toeslagen.nl kunt u 

alle toeslagen laten voorrekenen. 
door een aantal gegevens in 

te vullen kunt u precies te zien 
krijgen op hoeveel zorgtoeslag, 

huur toeslag, kindgebonden 
budget of kinderopvangtoeslag 

u recht heeft.
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Huurtoeslag

WOONkOSteNtOeSl aG
er zijn situaties waarin iemand 
(tijdelijk) geen recht heeft op 
huur toeslag. dan is misschien 
woonkostentoeslag mogelijk. 
Woonkostentoeslag is een vorm 
van bijzondere bijstand en wordt 
uitgevoerd door de gemeente. 
Huur toeslag afgewezen en 
heeft u een laag inkomen en 
vermogen? Neem contact op met 
de afdeling Sociale Zaken voor de 
mogelijkheden.

Hoe aanvragen?
U .kunt .een .toeslag .aanvragen .met .Mijn .toeslagen .op
www .toeslagen .nl . .Hiervoor .hebt .u .een .DigiD .nodig . . .

U .kunt .huurtoeslag .voor .2018 .aanvragen .tot .1 .september .2019 .

U .hoeft .maar .één .keer .huurtoeslag .aan .te .vragen . .Daarna .krijgt .u .de
toeslag .elk .jaar .vanzelf . .Controleer .ieder .jaar .wel .goed .of .uw .gege-
vens .die .bij .de .Belastingdienst .bekend .zijn .wel .kloppen .

Heeft .u .hulp .nodig .bij .de .aanvraag .van .huurtoeslag? .Dan .kunt .u
terecht .bij .de .balie .van .uw .belastingkantoor . .Bel .eerst .de
BelastingTelefoon .op .0800-0543 .om .een .afspraak .te .maken .

115%
+

voordeel
max. 3191,-/ 
3354,- p/mnd€ 

Wat houdt het in?
Als .u .in .een .huurwoning .woont, .kunt .u .recht .hebben .op .huurtoeslag
van .de .Belastingdienst . .Huurtoeslag .is .een .bijdrage .van .de .overheid
voor .de .huurkosten . .Het .doel .van .de .huurtoeslag .is
om .het .voor .iedereen .in .Nederland .mogelijk .te .maken .om .in .een
passende .woonruimte .te .wonen; .dat .is .een .woonruimte .die .niet
ruimer .of .duurder .dan .nodig .is .en .past .bij .de .persoonlijke .situatie .

Voor wie?
Voor .de .huurtoeslag .moet .uw .huur .lager .zijn .dan .ongeveer .€ .710,-
per .maand . .Bent .u .jonger .dan .23 .jaar? .Dan .ligt .de .grens .bij .ongeveer
€ .417,- .per .maand .

Bovendien .mag .uw .inkomen .niet .te .hoog .zijn . .Deze .inkomensgrens
ligt .rond .de .150% .van .het .minimum, .dus .er .zijn .in .Nederland .veel
mensen .die .in .aanmerking .kunnen .komen .voor .een .huurtoeslag . .De .
huurtoeslag .kent .ook .een .vermogensgrens, .die .is .€ .30 .000,- .per
volwassene . .Op .www .toeslagen .nl .kunt .u .uw .recht .op .huurtoeslag
laten .voorrekenen .
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Wordt uw kind 12 of 16 jaar? 
dan krijgt u meer kindgebonden 
budget. dit ex tra bedrag is 
een tegemoetkoming in de 
schoolkosten. 
Vanaf 1 augustus 2015 krijgen 
alle ouders met een kind van 
16 of 17 jaar een ex tra bedrag 
aan kindgebonden budget. dit 
vervangt de tegemoetkoming 
in de schoolkosten en de 
onderwijsbijdrage ( WtOS).

Kindgebonden budget

Het .kindgebonden .budget .hoeft .u .normaal .gesproken .niet .aan .te
vragen . .De .Belastingdienst .gaat .zelf .na .of .u .voldoet .aan .de .voorwaar-
den .voor .het .kindgebonden .budget . .Dat .doen .zij .met .gegevens
die .bij .hun .bekend .zijn, .zoals .uw .inkomen . .En .met .gegevens .van .de
Sociale .Verzekeringsbank .(SVB), .bijvoorbeeld .of .u .kinderbijslag .krijgt .
Misschien .voldoet .u .pas .later .in .het .jaar .aan .de .voorwaarden .voor
het .kindgebonden .budget . .Bijvoorbeeld .als .u .in .de .loop .van .2018
uw .eerste .kind .krijgt . .Ook .dan .hoeft .u .meestal .niets .te .doen . .Zodra
de .Belastingdienst .van .de .SVB .het .bericht .krijgt .dat .uw .situatie .is
veranderd, .gaan .zij .na .of .u .in .de .nieuwe .situatie .recht .hebt .op .het
kindgebonden .budget . .Is .dat .zo, .dan .ontvangt .u .binnen .8 .weken
bericht .van .de .Belastingdienst .

meer informatie?
Kijk .op .www .toeslagen .nl .voor .meer .informatie
Handige .adressen .staan .achterin .deze .gids .

Wat houdt het in?
Het .kindgebonden .budget .is .een .tegemoetkoming .voor .ouders .in .de
kosten .voor .kinderen .tot .18 .jaar . .Het .bestaat .naast .de .kinderbijslag . .
Het .is .een .bedrag .per .maand .dat .de .Belastingdienst .uitbetaalt . .Als .u
kinderbijslag .krijgt, .kunt .u .ook .een .kindgebonden .budget .krijgen .

Ook .met .een .hoger .inkomen .heeft .iemand .vaak .recht .op .de
gehele .bijdrage . .Pas .vanaf .een .inkomen .van .ongeveer .€ .20 .000,-
per .jaar .komt .iemand .in .aanmerking .voor .een .lager .kindgebonden
budget .

Voor wie?
• . . U .hebt .1 .of .meer .kinderen .die .jonger .zijn .dan .18 .jaar .
• . . U .krijgt .kinderbijslag . .De .ouder .op .wiens .naam .de .kinderbijslag
 . staat, .krijgt .ook .het .kindgebonden .budget .
• . . Uw .(gezamenlijke) .inkomen .is .niet .te .hoog . .Het .hangt .van .het
 . aantal .kinderen .af .welke .inkomensgrens .voor .u .geldt .
• . . U .hebt .de .Nederlandse .nationaliteit .of .een .geldige
 . verblijfsvergunning
• . . Uw .(gezamenlijke) .vermogen .is .niet .te .hoog .

115%
+

voordeel
min. 3 95,- 

p/mnd€ 
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Kinderopvangtoeslag

HaNdiG Om te WeteN
Hebt u of uw kind om sociale of 
medische redenen (bijzondere) 

kinderopvang nodig? maar kunt 
u geen kinderopvangtoeslag 
krijgen, omdat u niet aan de 

voorwaarden voldoet? 
dan kunt u misschien van de 

gemeente een tegemoetkoming 
in de kosten van de kinderopvang 

krijgen. Neem hiervoor contact 
op met de gemeente.

Bel aNGrijk Om te WeteN
de Belastingdienst berekent 
uw kinderopvangtoeslag over 
het maximumuur tarief. Wat het 
maximum is, hangt af van de 
soor t opvang. Betaalt u meer 
dan het maximumuur tarief? dan 
krijgt u voor de kosten boven 
het maximumuur tarief geen 
kinderopvangtoeslag. is uw 
kinderopvang goedkoper, dan 
krijgt u over dat goedkopere 
uur tarief kinderopvangtoeslag. 
Voor de maximum uur tarieven, 
zie www.toeslagen.nl

Hoe aanvragen?
U .kunt .een .toeslag .aanvragen .met .Mijn .toeslagen .op .
www .toeslagen .nl . .Hiervoor .hebt .u .een .DigiD .nodig . . .
 .
U .moet .de .toeslag .aanvragen .binnen .3 .maanden .na .de .maand .waarin .
uw .kind .voor .het .eerst .naar .de .opvang .gaat . .Wacht .niet .te .lang .met .
aanvragen, .anders .loopt .u .toeslag .mis . .
 .
U .hoeft .maar .één .keer .kinderopvangtoeslag .aan .te .vragen . .Daarna .
krijgt .u .de .toeslag .elk .jaar .vanzelf . .Controleert .u .ieder .jaar .goed .of .
uw .gegevens .die .bij .de .Belastingdienst .bekend .zijn .wel .kloppen . .

Heeft .u .hulp .nodig .bij .de .aanvraag .van .kinderopvangtoeslag? .Dan .
kunt .u .terecht .bij .de .balie .van .uw .belastingkantoor . .Bel .eerst .de .
BelastingTelefoon .om .een .afspraak .te .maken .

115%
+

voordeel
tot 80% van de 
kosten

Wat houdt het in?
Gaan .uw .kinderen .naar .de .kinderopvang? .Dan .kunt .u .
waarschijnlijk .kinderopvangtoeslag .krijgen . .Dit .is .een .
tegemoetkoming .in .de .kosten .van .kinderopvang .
Kinderopvangtoeslag .aanvragen .is .al .snel .de .moeite .waard . .
Het .bedrag .kan .oplopen .tot .80% .van .de .kosten .van .uw .kinderopvang . .
Als .u .een .bijstandsuitkering .ontvangt .en .een .re-integratietraject .
volgt, .dan .kunt .u .de .rest .van .de .kosten .misschien .door .de .gemeente .
vergoed .krijgen .

Voor wie?
Voor .de .kinderopvangtoeslag .moet .uw .kind .op .uw .adres .wonen .en .
ingeschreven .staan . .Ook .moet .u .kinderbijslag .voor .uw .kind .ontvan-
gen .of .per .kwartaal .minimaal .€ .416,- .uitgeven .aan .levensonderhoud .
van .uw .kind .

Het .gaat .om .opvang .totdat .uw .kind .naar .het .voortgezet .onderwijs .
gaat . .U .of .uw .partner .betaalt .de .kosten .voor .de .kinderopvang . .
U .mag .zelf .bepalen .naar .welke .kinderopvangorganisatie .uw .kind .
gaat . .Het .kan .een .kinderdagverblijf, .buitenschoolse .opvang .of .een .
gastoudergezin .zijn .dat .is .aangesloten .bij .een .gastouderbureau . .
De .peuterspeelzaal .valt .hier .niet .onder . .De .kinderopvangorganisatie .
moet .geregistreerd .zijn .bij .de .gemeente . .Of .dit .zo .is, .kunt .u .nalezen .
op .www .landelijkregisterkinderopvang .nl .

Om .kinderopvangtoeslag .te .kunnen .krijgen, .moet .u .werk .hebben, .of .
een .opleiding .of .inburgeringscursus .volgen . .
De .hoogte .van .de .toeslag .hangt .af .van .uw .inkomen . .Ook .het .inkomen .
van .uw .partner .telt .mee .
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Heffingskor tingen zijn een
soor t kor ting op de belasting
die u moet betalen. de hoogte
van de heffingskor tingen
verschilt per soor t. er zijn
verschillende heffingskor tingen, 
afhankelijk van uw situatie. 
de meeste daarvan worden 
automatisch verrekend met 
uw loon of uitkering. daar 
hoeft u niets voor te doen. We 
noemen hier twee die van belang 
kunnen zijn voor mensen met 
een laag inkomen. U kunt deze 
heffingskor tingen maandelijks 
uitbetaald krijgen. dat heet een 
‘ Voorlopige teruggaaf ’. deze 
moet u apar t aanvragen bij
de Belastingdienst.

in 2024 vervalt de uitbetaling
van de algemene heffingskor ting

aan de minstverdienende
par tner. de belastingdienst

bouwt dit sinds 2009 in 15
jaar af. daarom ontvangt de

minstverdienende par tner
ieder jaar 6,67% minder

heffingskor ting. 
Voor meer informatie,

zie www.belastingdienst.nl

Heffingskortingen 115%
+

voordeel
afhankelijk van 
de soort

Speciaal voor werkende ouders

inkomensafhankelijke combinatiekorting
De .combinatiekorting .is .speciaal .voor .werkende .ouders . .Als .u .in .2018
meer .dan .€ .4 .943,- .verdient .met .arbeid, .het .kind .is .jonger .dan .12 .jaar
én .het .kind .woont .in .2018 .langer .dan .6 .maanden .bij .u, .dan .heeft .u
recht .op .deze .korting . . .De .inkomensafhankelijke .combinatiekorting .
kan .maximaal .€ .2 .801,- .zijn .

Speciaal voor partners

algemene heffingskorting minstverdienende partner
Iedere .belastingplichtige .heeft .recht .op .de .algemene .heffingskorting . .
Bij .een .echtpaar .heeft .elke .partner .een .zelfstandig .recht .op .deze
algemene .heffingskorting . .Als .één .van .de .partners .echter .geen .of
weinig .inkomsten .heeft, .kan .de .algemene .heffingskorting .niet
(volledig) .worden .verrekend . .Deze .niet .of .weinig .verdienende .partner
kan .zijn .algemene .heffingskorting .laten .uitbetalen .door .de
belastingdienst . .Deze .heffingskorting .wordt .aangeduid .als .‘algemene
heffingskorting .minstverdienende .partner’ .
De .algemene .heffingskorting .bedraagt .in .2018 .maximaal .€ .2 .262,- .

Hoe aanvragen?
Bent .u .in .loondienst .of .krijgt .u .een .uitkering? .Dan .houdt .uw
werkgever .of .uitkerende .instantie .al .rekening .met .de .meeste .hef-
fingskortingen . .U .hoeft .hier .niets .voor .te .doen, .zij .worden .automa-
tisch .op .uw .belasting .gekort .

Met .de .inkomensafhankelijke .combinatiekorting .en .de .algemene .
heffingskorting .minstverdienende .partner .houdt .uw .werkgever .of .
uitkeringsinstantie .geen .rekening . .Die .kunt .u .bij .de .belastingdienst .
aanvragen .via .de .aangifte .inkomstenbelasting .of .de .voorlopige .terug-
gaaf . .Kijk .op .www .belastingdienst .nl .voor .meer .informatie .

De .inkomensafhankelijke .combinatiekorting .wordt .voor .een
bijstandsuitkering .als .inkomen .gezien .en .maandelijks .gekort .op .uw
uitkering . .Uw .consulent .kan .u .hier .meer .over .vertellen .
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NUt t tiGe iNFOrmatie
Op www.meerkosten.nl 
kunt u veel informatie en nuttige 
tips lezen over de aftrek van 
specifieke zorgkosten en andere 
mogelijk belastingvoordelen. 
Per kostensoor t wordt 
precies uitgelegd aan welke 
voorwaarden u moet voldoen om 
de kosten van uw belasting af te 
trekken.

Regeling aftrek 
specifieke zorgkosten

Voor wie?
Iedereen .die .bijzondere .uitgaven .heeft .kan .deze .invullen .bij .de .
belastingaangifte . .Ook .als .u .een .laag .inkomen .heeft .en .geen .of .
weinig .belasting .betaalt, .kan .het .de .moeite .lonen .om .aangifte .te .
doen . .En .misschien .heeft .u .ook .recht .op .een .extra .tegemoetkoming, .
zoals .beschreven .op .de .vorige .bladzijden .

Hoe aanvragen?
U .hoeft .geen .apart .verzoek .te .doen .om .in .aanmerking .te .komen .voor .
deze .regeling . .De .regeling .wordt .automatisch .meegenomen .als .u .
aangifte .doet . .U .moet .dan .wel .de .bijzondere .uitgaven .invullen .

Aangifte .kunt .u .eenvoudig .via .de .site .www .belastingdienst .nl . .
Wilt .u .liever .een .papieren .formulier .invullen? .Vraag .dit .dan .aan .bij .de .
BelastingTelefoon .

meer informatie?
Kijk .op .www .belastingdienst .nl .voor .meer .informatie
Handige .adressen .staan .achterin .deze .gids .

115%
+

voordeel
afhankelijk van 
de soort

Wat houdt het in?
Hebt .u .aantoonbaar .veel .uitgaven .voor .zorg, .hulpmiddelen .en .
voorzieningen? .Dan .kunt .u .die .vrijwel .zeker .aftrekken .bij .de .aangifte .
inkomstenbelasting, .onder .het .kopje .‘specifieke .zorgkosten’ . . .
Veel .mensen .denken .dat .de .aftrek .van .zorgkosten .was .afgeschaft . .
Er .is .wel .veel .veranderd .de .afgelopen .jaren . .De .premie .voor .de .
basisverzekering .is .niet .langer .aftrekbaar . .Het .eigen .risico .in .de .
basisverzekering .ook .niet . .Eigen .bijdragen .zijn .niet .meer .aftrekbaar . .
Een .aantal .standaard .aftrekposten .is .vervallen . .Daar .staat .tegen-
over .dat .de .drempel .voor .de .aftrek .flink .is .verlaagd, .met .name .voor .
mensen .met .een .laag .tot .modaal .inkomen . .Hebt .u .aantoonbaar .hoge .
zorgkosten, .dan .komt .u .al .snel .in .aanmerking .voor .teruggave .van .
belastinggeld . .

Kosten .voor .een .bezoek .aan .de .huisarts .of .voor .voorgeschreven .
medicijnen .mag .u .nog .aftrekken . .Verder .mag .u .uitgaven .aftrekken .
voor:
 .
• . genees- .en .heelkundige .hulp
• . voorgeschreven .medicijnen
• . hulpmiddelen .zoals .steunzolen, .elastische .kousen .of .prothesen
• . vervoer .zoals .reiskosten .naar .een .huisarts .of .ziekenhuis
• . een .dieet
• . extra .gezinshulp
• . extra .kleding .en .beddengoed
• . reiskosten .ziekenbezoek
 .
Afhankelijk .van .uw .inkomen .kunt .u .een .deel .van .deze .kosten .terug-
krijgen . .Zeker .als .u .een .chronische .ziekte .of .handicap .hebt, .maakt .u .
al .snel .veel .kosten .die .vallen .in .de .categorie .‘specifieke .zorgkosten’ . .



Hoe aanvragen?
Een .aanvraag .voor .dubbele .kinderbijslag .wordt .door .een .speciale .
afdeling .van .de .SVB .afgehandeld . .U .kunt .een .aanvraagformulier .
opvragen .bij .het .SVB-kantoor .in .Roermond, .
telefoonnummer .(0475) .368040 . .
U .kunt .de .dubbele .kinderbijslag .ook .online .aanvragen .op .www .svb .nl
 
meer informatie?
Kijk .op .www .svb .nl .voor .meer .informatie . .Daar .kunt .u .ook .door .het .
beantwoorden .van .een .aantal .vragen .zelf .bekijken .of .u .in .aanmerking .
komt .voor .dubbele .kinderbijslag . .Handige .adressen .staan .achterin .
deze .gids .

115%
+

voordeel
3 283,40
per kwartaal

Wat houdt het in?
Als .u .een .thuiswonend .kind .heeft .dat .intensieve .zorg .nodig .heeft, .
kunt .u .voor .dat .kind .het .dubbele .bedrag .aan .kinderbijslag .krijgen . . .
 
Voor wie?
• . Uw .kind .is .3 .jaar .of .ouder, .maar .jonger .dan .18 .jaar .
• . . Uw .kind .woont .bij .u .thuis .
• . . Uw .kind .heeft .intensieve .zorg .nodig . .Het .Centrum .indicatiestelling . . .
 . zorg .(CIZ) .geeft .hierover .een .advies .af . .Dit .is .het .CIZ-advies . .

 

Dubbele kinderbijslag bij 
thuiswonende gehandicapte kinderen
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Meestal .bent .u .prima .in .staat .om .zelfstandig .of .samen .met .uw .fami-
lie, .buren .of .omgeving .uw .leven .te .organiseren . .Maar .soms .heeft .u .
wat .ondersteuning .nodig . .Bijvoorbeeld .ondersteuning .bij .opvoeden, .
zorg .voor .uw .kind, .ondersteuning .in .de .huishouding .of .om .begelei-
ding .of .hulpmiddelen .in .het .dagelijks .leven . .Voor .al .uw .ondersteu-
ningsvragen .kunt .u .terecht .bij .de .Integrale .teams .van .de .gemeente . .

In .samenwerking .met .maatschappelijke .partners .zoals .MEE, .
Maatschappelijk .Werk .Fryslân, .Bureau .Jeugdzorg .en .MOS .werkt .de .
gemeente .volgens .de .filosofie .‘één .gezin, .één .plan, .één .regisseur .’ .
Vanuit .het .gemeentehuis .aan .de .Gauke .Boelensstraat, .maar .ook .
vanuit .het .Centrum .Jeugd .en .Gezin .Smallingerland .(CJG) .aan .het .
Moleneind . .

Waar .u .aanklopt .of .binnenloopt, .maakt .niet .uit . .Zowel .aan .de .Gauke .
Boelensstraat .(gemeentehuis) .als .het .Moleneind .(locatie .CJG) .bent .u .
van .harte .welkom . .We .werken .volgens .het .‘één .gezin, .één .plan, .één .
regisseur’ .model . .Dit .betekent .dat .u .één .contactpersoon .heeft . .Samen .
met .u .bekijkt .hij/zij .wat .nodig .is .om .een .antwoord .te .vinden .op .uw .
vraag .en .wordt .er .een .maatwerkplan .gemaakt .

Zorg & ondersteuning
in Smallingerland

Gemeentehuis
Met .name .voor .vragen .over .financiën .(Ping-loket), .hulpmiddelen .
(Wmo-loket), .werk .en .inkomensondersteuning .(Sociale .Zaken) .
Gauke .Boelensstraat .2
9203 .RM .Drachten
Telefoon: . .  . (0512) .581234
Mail: . .  . gemeente@smallingerland .nl
Website: . .  . www .smallingerland .nl

centrum voor jeugd en Gezin Smallingerland
Met .name .voor .vragen .over .jeugd .& .gezin, .zorgondersteuning .en .
wonen .
Moleneind .ZZ .95
9203 .ZX .Drachten .
telefoon: . .  . 088-5 .335 .300
mail: .  . . gebiedsteam@smallingerland .nl
Website: . .  . www .cjgsmallingerland .nl
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Ping – persoonlijk financieel advies
Ping .is .een .spreekuur .voor .al .uw .financiële .vragen . .Bijvoorbeeld .als .
uw .inkomen .wijzigt . .Of .wanneer .u .betalingsachterstanden .heeft . .Of .
wanneer .u .wilt .weten .of .er .nog .regelingen .zijn .waar .u .gebruik .van .
kunt .maken . .Ping .is .ook .de .toegangspoort .tot .schuldhulpverlening . .
Dus .ook .als .u .een .oplossing .voor .schulden .zoekt, .bent .u .bij .Ping .aan .
het .juiste .adres . .

Bereikbaarheid
Iedere .werkdag .van .08:30 .tot .12:00 .in .het .gemeentehuis
Telefoon: . .0512-581 .234 . .
Mail: . . ping@smallingerland .nl
Internet: . .www .smallingerland .nl/ping-spreekuur .of .www .ping .nl

Wmo-loket
Het .Wmo-loket .helpt .bij .vragen .op .het .gebied .van .zorg, .wonen .en .
welzijn . Zijn .er .bijvoorbeeld .hulpmiddelen .nodig? .Hebt .u .ondersteu-
ning .nodig? .Of .een .aanpassing .aan .de .woning? .Dan .bent .u .bij .het .
Wmo-loket .aan .het .juiste .adres .

Bereikbaarheid
Iedere .werkdag .van .08:30 .– .16:00 .uur .in .het .gemeentehuis, .een .
huisbezoek .is .ook .mogelijk
Telefoon: . .0512- .581 .234
Internet: . .www .smallingerland .nl/wmo-loket

Specifieke spreekuren 

centrum voor jeugd en Gezin (cjG)
Het .Centrum .voor .Jeugd .en .Gezin .(CJG) .is .de .plek .waar .ouders, .aan-
staande .ouders .en .jongeren .terecht .kunnen .met .allerlei .vragen .over .
opvoeden .en .opgroeien . .Ook .professionals .zijn .van .harte .welkom .bij .
het .CJG . .Het .CJG .biedt .gratis .informatie .en .advies, .steun .en .begelei-
ding, .specialistische .hulp .en .coördinatie .van .zorg .

Bereikbaarheid
Iedere .werkdag .van .08:30 .tot .17:00 .uur .aan .het .Moleneind .ZZ .95
Telefoon: . .088 .– .5 .335 .300
Mail: . . gebiedsteam@smallingerland .nl
Internet: . .www .cjgsmallingerland .nl
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Soms is het invullen van 
formulieren veel werk of is het 
lastig om alle informatie te 
verzamelen. Van onderstaande 
organisaties is bekend dat 
zij (gratis) ondersteuning 
geven bij het invullen van 
aanvraagformulieren.

Hulp bij administratie 
en invullen

SUS
De .vereniging .Steunpunt .Uitkeringsgerechtigden, .gehandicapten
en .minima .Smallingerland .(SUS) .is .er .voor .iedereen .die .hulp .zoekt
in .de .wirwar .van .regels, .rechten .en .plichten .omtrent .uitkeringen .en
voorzieningen .
Het .SUS .houdt .een .aantal .keren .per .week .een .inloopspreekuur . .De .
medewerkers .van .het .SUS .geven .informatie .en .advies .op .het
gebied .van .Sociale .Zekerheid .en .re-integratie .en .bieden .onder .andere
ondersteuning .bij:
• . .het .invullen .van .formulieren: .huur- .en .zorgtoeslag .en .belasting
• . .het .aanvragen .van .een .uitkering .of .voorziening
• . .het .voorbereiden .van .en .begeleiding .naar .gesprekken .met .UWV .
 . of .gemeente
• .het .indienen .van .een .bezwaarschrift .tegen .een .beslissing .
 . waarmee .u .het .niet .eens .bent

U .blijft .zelf .verantwoordelijk .voor .de .ingevulde .informatie .

Het SUS is als volgt bereikbaar:
Wijkcentrum “de Kouwe” .Vogelweide .5 .9201 .TE .Drachten
Dinsdagmiddag .van .13 .30 .uur .tot .15 .00 .uur .

Wijkcentrum “@ Holdert” 
Van .Knobelsdorffplein .121, .9203 .DH .Drachten
Maandag, .woensdag .en .donderdag .van .10 .00 .uur .tot .11 .30 .uur

Mocht .u .op .bovenstaande .tijden .zijn .verhinderd, .dan .kunt .u .uw .naam
en .telefoonnummer .inspreken .op .de .voicemail .van .0512-525156 .of
een .e-mail .sturen .naar .info@sussmallingerland .nl . .

Voor .meer .informatie .zie .ook .de .website .van .het .SUS: .
www .sussmallingerland .nl .
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Humanitas thuisadministratie
Een .vaste .vrijwilliger .met .administratieve .kennis .komt .geregeld .bij .u
thuis .en .helpt .met .het .(weer) .in .orde .brengen .van .uw .administratie . .
Bij .grote .schulden .of .problemen .kan .de .vrijwilliger .helpen .bij .het
zoeken .van .een .oplossing .
De .vrijwilliger .van .Humanitas .kan .u .onder .andere .helpen .met:
• .het .in .kaart .brengen .van .inkomsten .en .uitgaven
• .het .schrijven .van .brieven .naar .instanties
• .tips .voor .zuiniger .omgaan .met .geld
• .advies .bij .‘lastige’ .rekeningen .of .brieven
• .het .ordenen .van .uw .administratie
• .het .aanvragen .van .inkomensondersteuning .of .kwijtscheldingen

Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatje .is .een .stichting .die .hulp .biedt .bij .(dreigende) .
schulden .
Schuldhulpmaatje .werkt .met .vrijwilligers .die .verschillende .soorten
ondersteuning .bieden:
• .orde .brengen .in .de .administratie .zodat .er .overzicht .komt;
• .leren .budgetteren;
• .ondersteuning .in .een .traject .van .schuldsanering;
• .nazorg .na .de .schuldhulp, .om .terugval .te .voorkomen .
Een .maatje .neemt .niet .de .problemen .over, .maar .gaat .met .de
hulpvrager .aan .de .slag .om .de .zaken .weer .in .orde .te .krijgen .

Voor .meer .informatie .en .contact: .zie .www .schuldhulpmaatje .nl .of
www .uitdeschulden .nu .

de vrijwilliger neemt uw 
administratie niet over: u blijft 
zelf verantwoordelijk en maakt 

de keuzes. Het uitgangspunt is 
dat u na verloop van tijd zelf weer 

uw administratie gaat doen. als 
dat niet mogelijk is, dan wordt er 

gezocht naar andere vormen van 
ondersteuning. Bereikbaar op 

06 - 15437098 of smallingerland-
opsterland@humanitas.nl
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Wat houdt het in?
Voedselbank .Drachten .geeft .voedselpakketten .aan .personen .en .
gezinnen .die .tijdelijk .onvoldoende .geld .hebben .om .zelf .in .hun .
levensonderhoud .te .voorzien . .De .inhoud .van .de .pakketten .komt .van .
verschillende .partijen .zoals .bedrijven .en .instellingen . .De .voedselbank .
maakt .hiervan .gevarieerde .voedselpakketten . .Klanten .halen .eenmaal .
per .week, .op .een .vaste .dag, .hun .pakket .af .bij .de .voedselbank . .Op .
deze .manier .draagt .Voedselbank .Drachten .bij .aan .het .bestrijden .van .
armoede .én .het .tegengaan .van .verspilling .van .voedsel .

Voor wie is het?
Of .u .in .aanmerking .komt .voor .een .voedselpakket .hangt .af .van .wat .u .
werkelijk .te .besteden .hebt .na .het .betalen .van .de .vaste .lasten . .In .de .
tabel .hieronder .vindt .u .de .norm .die .op .u .van .toepassing .is . .

Voor .iedere .persoon .extra .komt .er .€85,- .bij .de .norm .op . .Twijfelt .u .of .u .
in .aanmerking .komt? .Neem .dan .contact .op .met .de .voedselbank .

Voedselbank Drachten

Besteedbaar inkomen per 

maand

€ 215,-

€ 300,-

€ 300,-

€ 385,-

€ 470,-

€ 470,-

Gezinssituatie

Eenpersoonshuishouden 

Tweepersoonshuishouden 

Driepersoonshuishouden 

Vierpersoonshuishouden 

Vijfpersoonshuishouden

Zespersoonshuishouden
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Hoe aanvragen?
Een .voedselpakket .aanvragen .doet .u .via .
www .voedselbankdrachten .nl . .

meer informatie?
Kijk .op .www .voedselbankdrachten .nl .voor .meer .informatie . .
Voedselbank .Drachten .is .bereikbaar .per .mail .via .
svs@voedselbankdrachten .nl .of .via .telefoonnummer .06-14451944 .
(werkdagen .van .10:00 .– .13:00 .uur .of .spreek .de .voicemail .in) .
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contactgegevens Ben’r:
telefoon: 06-83099458 

(bereikbaar op werkdagen 
tijdens kantooruren)
email: info@bener.nl

Website: www.bener.nl
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Vraagelkaar .is .een .website .waar .iedereen .een .vraag .kan .plaatsen .
voor .gezelligheid .of .praktische .ondersteuning . .Je .kunt .ook .aangeven .
wat .je .voor .een .ander .zou .willen .doen . .Meedoen .is .gratis . .
Vraagelkaar .is .meer .dan .een .website, .het .is .een .hartverwarmende .
beweging .van .mensen .die .iets .voor .elkaar .willen .betekenen . .Vraagel-
kaar .is .lekker .spontaan .en .iedereen .kan .meedoen!
Vraagelkaar .organiseert .ook af .en .toe .VraagelkaarCafés . .Deze .zijn .
gratis .toegankelijk .en .bevatten .tal .van .leuke .activiteiten . . .
Kijk .voor .meer .informatie .op .www .vraagelkaar .nl .

Fondsen voor kinderen Vraagelkaar

Stichting Heppie
Heppie .maakt .kinderen .blij . .En .dat .is .nodig, .want .ook .in .Nederland .
zijn .er .duizenden .kinderen .voor .wie .het .niet .mee .zit . .Bijvoorbeeld .
omdat .ze .niet .meer .thuis .kunnen .wonen .of .in .armoede .leven . .Of .
omdat .er .sprake .is .van .een .stoornis .zoals .ADHD .of .autisme .waardoor .
ze .soms .sociaal .worden .uitgesloten . .Andere .kinderen .hebben .jong .al .
grote .verantwoordelijkheden .omdat .hun .ouders .ernstig .ziek .of .
verslaafd .zijn . .Voor .deze .kinderen .organiseert .Heppie .het .hele .jaar .
door .vakanties .en .weekenden .waarin .alles .draait .om .samen .spelen, .
plezier .maken .en .positieve .aandacht . .Jaarlijks .ontvangt .Heppie .
dankzij .de .inzet .van .ongeveer .500 .vrijwilligers .ruim .1700 .kinderen .
in .de .leeftijd .van .6-18 .jaar . .Kijk .op .www .heppie .nl .voor .het .huidige .
aanbod .vakanties .en .weekenden .en .om .direct .aan .te .melden .

Weekje Weg
Weekje .Weg .is .bedoeld .voor .(eenouder)gezinnen .die .om .sociale- .of .
financiële .redenen .niet .op .vakantie .kunnen . .In .het .algemeen .
gezinnen .die .van .een .minimumuitkering .moeten .rondkomen .
De .vakanties .worden .in .groepsvorm .aangeboden, .volledig .verzorgd .
met .vervoer .heen .en .terug, .voor .mensen .die:
• . een .gezin .hebben .met .kinderen .tot .en .met .12 .jaar .(basisschool) .
• . het .leuk .vinden .om .met .andere .gezinnen .op .vakantie .te .gaan .
• . het .fijn .vinden .dat .de .kinderen .met .andere .kinderen .spelen .
• . . met .elkaar .een .dagje .op .stap .willen .gaan .
• . het .fijn .vinden .dat .alles .verzorgd .is .

Individuele .vakanties, .vervoer .heen .en .terug .en .3 .warme .maaltijden, .
voor .mensen .die:
• . Liever .zelfstandig .met .hun .gezin .op .vakantie .willen .

Aanmelding .gaat .via .de .regioconsulent, .neem .hiervoor .contact .op .
met .Maatschappelijk .Werk .Fryslân, .0512-586878, .Moleneind .ZZ .95 .
in .Drachten .
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OPeNiNGStijdeN
telefonisch is het juridisch loket
iedere werkdag bereikbaar van 
09.00 uur tot 20.00 uur. 
telefoonnummer: 0900-8020.
inloopspreekuur leeuwarden:
dinsdag van 09.00 - 11.00 uur.
anders op afspraak

Bezoekadres:
Zuidersingel 2, 8911 aV
leeuwarden. 

Bezoekadres 
Berglaan 12 
9203 eG drachten
e-mail: 
smallingerland@vwnn.nl
telefoon: 0512-546130 
internet: www.
vluchtelingenwerk.nl

Andere organisaties

juridisch loket
Het .Juridisch .Loket .is .een .onafhankelijke .organisatie .waar .iedere .
burger .terecht .kan .voor .gratis .juridisch .advies . .Als .u .verdere .hulp .
van .een .advocaat .nodig .heeft .– .en .u .heeft .recht .op .gesubsidieerde .
rechtsbijstand .– .vergoedt .de .overheid .het .grootste .deel .van .de .
kosten . .U .betaalt .dan .zelf .een .eigen .bijdrage . .Als .u .een .laag .inkomen .
heeft, .kunt .u .bij .de .gemeente .alleen .bijzondere .bijstand .aanvragen .
voor .de .kosten .van .eigen .bijdrage .rechtsbijstand .als .u .eerst .bij .het .
Juridisch .Loket .bent .geweest .

Het .Juridisch .Loket .beschikt .over .een .landelijk .telefoonnummer, .
hier .kunt .u .terecht .voor .informatie .of .een .afspraak .met .een .van .de .
medewerkers . .Het .telefoonnummer .is .0900 .- .8020, .u .betaalt .hiervoor .
25 .eurocent .per .minuut . . .U .kunt .het .Juridisch .Loket .ook .via .de .
website .(www .juridischloket .nl) .direct .een .e-mail .sturen, .u .krijgt .dan .
binnen .drie .werkdagen .antwoord .

Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk .Noord .Nederland .is .een .organisatie .die .zich .in .de .
provincies .Groningen, .Friesland .en .Drenthe .inzet .voor .vluchtelingen, .
asielzoekers, .nieuwkomers .en .oudkomers . .
Als .u .als .vluchteling .nieuw .bent .in .de .gemeente .kan .Vluchtelingen-
werk .u .helpen .bij .de .zaken .die .u .moet .regelen .als .u .hier .komt .wonen . .
Ook .hulp .bij .het .invullen .van .formulieren .is .mogelijk . .Dit .kan .op .
afspraak .met .een .contactpersoon, .maar .ook .tijdens .het .spreekuur . .
Het .wordt .gehouden .op .maandag .en .dinsdagmorgen .van .
10 .00 .– .11 .30 .uur .en .op .donderdagmiddag .van .13 .30 .– .15 .00 .uur .

Fry Sl aNONliNe 
FryslanOnline is een

gezamenlijk initiatief van drie
Friese algemeen maatschappelijk

Werk organisaties.
Op www.fryslanonline.nl kun je

chatten met een professioneel
maatschappelijk werker.

Fryslan Online is een gratis
hulpverleningsplatform voor

jongeren en volwassenen in
Friesland. Zij bieden hulp bij

familiezaken, financiën, geweld,
relaties, school, seksualiteit,

verslaving, vrienden, werk,
opvoeding, rouwverwerking,

echtscheiding en nog veel meer.

maatschappelijk Werk
Maatschappelijk .werk .is .een .onderdeel .van .de .gebiedsteams . .U .kunt .
met .vele .soorten .hulpvragen .bij .het .maatschappelijk .werk .terecht: .
relatieproblemen, .geldzorgen, .het .verwerken .van .verlies, .problemen .
op .het .werk, .etc . .De .hulpverlening .is .gratis .en .u .kunt .er .zonder .
verwijsbriefje .terecht . .U .moet .wel .een .afspraak .maken .

Voor .wie .al .een .contactpersoon .heeft .bij .SMWF .Drachten: .0512 .-
586878 .(keuze .1) . .Wanneer .u .niet .bekend .bij .het .maatschappelijk
werk .bent, .een .vraag .heeft .of .zich .wil .aanmelden: .088 .- .5 .335 .335 . .
Na .de .aanmelding .ontvangt .u .een .uitnodiging .voor .een .persoonlijk
intakegesprek . .Meer .info: .www .smwf .nl

Sociaal raadslieden
Het .Sociaal .Raadsliedenwerk .(SRW) .is .een .laagdrempelige .voorzie-
ning .waar .mensen .terecht .kunnen .voor .professionele .praktische .hulp
op .met .name .sociaal .juridisch .terrein . .Deze .dienstverlening .is .koste-
loos .en .is .gericht .op .mensen .die .moeite .hebben .hun .weg .te .vinden .in
onze .complexe .samenleving . .SRW .spreekuren .zijn .alleen .op .afspraak . .
Voor .het .maken .van .een .afspraak .kunt .u .langskomen:
Moleneind .ZZ .95, .Drachten .of .bellen .met: .088-53353335 .
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Andere organisaties

mee
MEE .Friesland .is .een .onafhankelijke .organisatie .die .informatie, .advies .
en .ondersteuning .biedt .aan .alle .mensen .met .een .beperking .in .elke .
levensfase .en .op .alle .levensgebieden . .Vanaf .1 .januari .2015 .doet .MEE .
dat .in .de .gebiedsteams .in .alle .Friese .gemeenten .
U .kunt .zich .bij .MEE .Friesland .aanmelden .via .de .gebiedsteams .in .het .
CJG .Smallingerland .aan .het .Moleneind .ZZ .95 .in .Drachten, .
088-5335300 .of .per .mail: .gebiedsteam@smallingerland .nl . .Zie .ook .
www .meefriesland .nl .

aanZet
AanZet .is .de .stichting .die .projecten .ondersteunt .voor .en .door .mensen .
die .ervaring .hebben .met .de .geestelijke .gezondheidszorg, .maatschap-
pelijke .opvang, .verslavingszorg .en .vrouwenopvang . .AanZet .kent .veel .
verschillende .projecten .waaronder .een .sportproject, .een .maatjes-
project .en .Sociale .Inloop .de .Buurtkamer . .Daarnaast .is .er .een .
pc-project .(PC .Probaat) .waar .goedkoop .tweedehands .computers .
kunnen .worden .aangeschaft .
Meer .info: .www .st-aanzet .nl .of .058 .- .284 .90 .20 .

mindUp – Fietswerkplaats
Aan .het .Moleneind .Zuidzijde .95 .in .Drachten .zit .een .fietswerkplaats . .
U .kunt .daar .uw .fiets .laten .repareren .tegen .een .lage .prijs . .MindUp .
begeleidt .hier .mensen .met .psychische .en .psychiatrische .problema-
tiek . .U .krijgt .een .goed .gerepareerde .fiets, .zij .een .kans .om .echt .werk .
te .doen .voor .een .echte .klant . .Er .worden .geen .onderdelen .verkocht, .
maar .af .en .toe .bieden .ze .wel .een .opgeknapte .fiets .aan . .Via .telefoon-
nummer .0512-571460 .kunt .u .een .afspraak .maken . .MindUp .doet .nog .
veel .meer . .Kijk .op .www .mind-up .nl .voor .meer .informatie .

mOS
De .Maatschappelijke .Onderneming .Smallingerland .(MOS) .heeft, .
als .brede .welzijnsorganisatie, .tot .doel .mensen, .groepen, .wijken .en .
organisaties .met .elkaar .te .verbinden . .Zij .organiseert .in .heel .
Smallingerland .regelmatig .gratis .activiteiten .en .cursussen . .Soms .
wordt .voor .een .cursus .een .kleine .bijdrage .gevraagd . .
Meer .info: .www .mosweb .nl .of .0512 .- .51 .55 .98 . .

talent
Talent, .centrum .voor .vrijwillige .inzet, .is .de .vrijwilligerscentrale .van .
Smallingerland . .Talent .biedt .een .grote .diversiteit .aan .vacatures, .
informatie .over .de .wet- .en .regelgeving, .een .cursus .voor .verdere .
verdieping .of .tips .voor .sterk .vrijwilligersbeleid . . .
Meer .informatie: .www .centrumtalent .nl .of .0512-511859

Bibliotheek
Kinderen .tot .en .met .de .leeftijd .van .17 .jaar .kunnen .gratis .lid .worden .
van .de .bibliotheek . .Ook .organiseert .de .bibliotheek .regelmatig .
cursussen, .workshops .en .lezingen . .Ga .voor .meer .info .naar .de .
bibliotheek .of .kijk .op .internet: .www .bibliotheekdrachten .nl .

digi-taalhuis
Het .Digi-Taalhuis .is .voor .mensen .die .moeite .hebben .met .lezen .
of .schrijven .of .die .niet .goed .met .een .computer .kunnen .werken . .
Digi-taalhuis .biedt .computerprogramma’s .en .gratis .cursussen, .een .
leescollectie .van .leuke, .makkelijke .boeken, .een .sociale .ontmoetings-
plek .om .bij .te .praten, .prettige .werkplekken .en .gratis .begeleiding . .Het .
Digi-Taalhuis .zit .in .de .Bibliotheek .en .is .geopend .tijdens .de .ope-
ningstijden .van .de .bibliotheek . .Voor .meer .informatie: .Anneke .Visser, .
taalcoördinator, .06-24562957 .

Ta
al huis
Digi
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Werk en uitkering

aanvragen uitkering
Het .aanvragen .van .een .bijstandsuitkering .voor .levensonderhoud .gaat .
altijd .via .www .werk .nl . .Ga .naar .www .werk .nl .en .klik .op .‘Uitke-
ring .aanvragen’ . .U .heeft .hiervoor .wel .een .DigiD .nodig, .evenals .uw .
eventuele .partner . .U .moet .zich .via .www .werk .nl .ook .inschrijven .als .
werkzoekende .
Wilt .u .een .uitkering .aanvragen .op .grond .van .de .Ioaw, .Ioaz .of .het .Bbz .
2004? .Neem .dan .contact .op .met .afdeling .Sociale .Zaken .

U .hebt .als .jongere .geen .recht .op .een .bijstandsuitkering .als .u .nog .een
opleiding .kunt .volgen .en .aanspraak .kunt .maken .op .studiefinancie-
ring .of .een .tegemoetkoming .kunt .krijgen .op .grond .van .de
Wtos . .Ook .als .u .dit .onderwijs .niet .volgt .(terwijl .dit .wel .zou .kunnen),
bestaat .er .geen .recht .op .bijstand .
Het .is .wel .belangrijk .dat .u .zich .inschrijft .bij .UWV .(www .werk .nl) .en
een .bijstandsuitkering .aanvraagt . .Want .hierdoor .wordt .geregistreerd
op .welke .dag .de .zoekperiode .van .28 .dagen .voor .u .ingaat .

de kostendelersnorm
Als .u .een .woning .deelt .met .meerdere .volwassenen, .dan .wordt . .de .
hoogte .van .de .uitkering .daarop .aangepast . .Hoe .meer .mensen .er .in .
uw .huis .wonen, .hoe .lager .uw .uitkering . .U .wordt .geacht .de .kosten .van .
het .bestaan .te .kunnen .delen .met .de .andere .bewoner(s) . .Dat .noemen .
we .de .kostendelersnorm . .De .kostendelersnorm .geldt .in .principe .voor .
elk .huishouden . .De .reden .waarom .u .samenwoont, .maakt .niet .uit . .Ook .
als .één .van .u .zorg .nodig .heeft .en .door .de .ander . .wordt .verzorgd .geldt .
de .lagere .norm . .De .kostendelersnorm .geldt .bijvoorbeeld .ook .bij .een .
gezin .van .twee .ouders .en .enkele .meerderjarige, .inwonende .kinderen . .
Of .een .inwonende .(groot)ouder, .broer, .zus, .neef .of .nicht . .Er .zijn .wel .
een .aantal .uitzonderengen . .

UitkeriNG aaNVr aGeN: 
jONGer daN 27 jaar
Bent u jonger dan 27 jaar en 
wilt u een bijstandsuitkering 
voor levensonderhoud 
aanvragen? dan moet u na uw 
aanvraag voor bijstand eerst 
28 dagen op zoek naar werk 
of een opleiding. Bewaar al 
uw sollicitaties van deze 28 
dagen, zoals sollicitatiebrieven 
en inschrijvingen bij 
uitzendbureaus. Pas na die 
28 dagen wordt er bepaald 
of u recht heeft op een 
bijstandsuitkering. Het 
kabinet wil hiermee de eigen 
verantwoordelijkheid van 
jongeren benadrukken. 
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De .volgende .personen .tellen .niet .mee .voor .de .kostendelersnorm: .
Jongeren .tot .21 .jaar, .Studenten .die .een .studie .volgen .die .recht .kan .
geven .op .studiefinanciering .(Wsf .2000), .Leerlingen .die .de .beroeps-
begeleidende .leerweg .(BBL) .volgen, .Meerderjarige .leerlingen .die .
onderwijs .volgen .dat .recht .geeft .op .Wet .tegemoetkoming .onderwijs-
kosten .schoolgaande .kinderen .(Wtos), .Kamerhuurders .en .kostgan-
gers .die .een .normale .(commerciële) .prijs .betalen .voor .de .kamer .en/
of .de .kost .en .inwoning .

Verplichtingen
Een .bijstandsuitkering .kent .veel .verplichtingen, .we .noemen .hier .de
meest .voorkomende:

Verantwoordelijkheid tonen voor uw eigen levensonderhoud
Deze .verplichting .geldt .al .voordat .een .bijstandsuitkering .wordt
aangevraagd . .Zo .moet .u .bijvoorbeeld .er .voor .zorgen .dat .u .uw .huidige
baan .houdt . .Als .u .zelf .ontslag .heeft .genomen, .of .als .u .door .eigen
schuld .bent .ontslagen, .besluit .de .gemeente .dat .u .niet .voldoende
besef .van .verantwoordelijkheid .heeft .getoond . .U .krijgt .dan .(tijdelijk)
geen .uitkering .

de plicht om te werken
U .moet .proberen .zo .snel .mogelijk .weer .een .baan .te .vinden . .U .moet
dus .solliciteren .naar .alle .soorten .werk .die .als .algemeen .geaccepteerd
werk .worden .beschouwd . .Dat .wil .zeggen .dat .u .ook .banen .moet
aannemen, .die .niet .aansluiten .bij .uw .opleiding .en .werkervaring . .Ook .
werk .via .een .uitzendbureau .is .algemeen .geaccepteerd .werk . .De
Participatiewet .heeft .immers .tot .doel .dat .mensen .zo .kort .mogelijk
afhankelijk .zijn .van .een .uitkering . .In .uitzonderingssituaties .kunt .u
tijdelijk .worden .vrijgesteld .van .de .arbeidsplicht .
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informatieplicht
U .moet .de .nodige .informatie .geven .als .de .gemeente .of .een .andere
instantie .daar .om .vraagt . .Wijzigingen .in .uw .persoonlijke .situatie .die
van .invloed .kunnen .zijn .op .uw .uitkering .of .op .uw .mogelijkheden .om
te .werken, .moet .u .zelf .melden . .Bijvoorbeeld .als .u .gaat .samenwonen,
verhuist, .er .iemand .bij .u .komt .wonen .of .juist .vertrekt, .inkomsten
gaat .ontvangen, .een .prijs .in .de .loterij .wint, .een .erfenis .of .gift
ontvangt, .vrijwilligerswerk .gaat .verrichten, .een .opleiding .gaat
volgen .of .op .vakantie .gaat . .Als .u .inkomsten .heeft .naast .de .uitkering, .
moet .u .maandelijks .een .inkomstenformulier .invullen .

Ook .als .u .aan .het .werk .gaat .of .geen .uitkering .meer .nodig .hebt,
dan .moet .u .dat .doorgeven .aan .de .afdeling .Sociale .Zaken . .Gebeurt
dat .niet, .dan .moet .de .gemeente .dat .zien .als .een .schending .van .de
informatieplicht .en .moet .de .gemeente .een .boete .opleggen . .Een
uitkering .moet .altijd .netjes .worden .afgesloten, .ook .om .het .tegoed
aan .vakantiegeld .uit .te .kunnen .betalen .

de taaleis
Vanaf .1 .januari .2016 .geldt .voor .iedereen .die .een .uitkering .ontvangt .
de .taaleis . .De .taaleis .houdt .in .dat .iemand .aan .moet .tonen .Neder-
lands .te .kunnen .spreken, .verstaan, .lezen .en .schrijven . .Dat .moet .op .
niveau .1F . .Dat .komt .ongeveer .overeen .met .het .niveau .aan .het .einde .
van .de .basisschool . .Het .beheersen .van .de .Nederlandse .taal .kan .
aangetoond .worden .met .een .diploma .of .met .andere .documenten . .
Als .het .taalniveau .niet .duidelijk .is .moet .een .taaltoets .afgelegd .
worden . .Slaagt .iemand .daar .niet .voor? .Dan .moet .de .taal .verbeterd .
worden . .Als .iemand .daaraan .niet .meewerkt .heeft .dat .gevolgen .
voor .de .uitkering .
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OOk GOed Om te WeteN:

U mag altijd iemand meenemen 
naar een gesprek met uw 

consulent.

Ook heeft u recht op inzage in 
uw dossier. Hiervoor kunt u 

een afspraak maken met uw 
consulent.

medewerking
U .bent .verplicht .mee .te .werken .aan .voorzieningen .die .de .gemeente
u .aanbiedt .om .zo .snel .mogelijk .aan .het .werk .te .komen . .Ook .moet .u
meewerken .aan .onderzoeken .die .uw .gemeente .wil .(laten) .verrichten . .
Een .bijzondere .vorm .van .de .medewerkingsplicht .is .de .plicht .mee .te
werken .bij .een .bezoek .aan .huis . .Als .u .zich .ernstig .misdraagt .tegen-
over .onze .medewerkers .heeft .dat .gevolgen .voor .uw .uitkering .

aanvullende verplichtingen
Afhankelijk .van .uw .situatie .kunnen .aanvullende .verplichtingen
worden .verbonden .aan .het .recht .op .een .bijstandsuitkering . .Een
voorbeeld .daarvan .is .de .verplichting .om .partner- .of .kinderalimenta-
tie .aan .te .vragen, .omdat .u .daardoor .minder .uitkering .nodig .heeft . .Of .
de .verplichting .om .u .onder .medische .behandeling .te .stellen . .Deze
verplichtingen .worden .apart .in .uw .beschikking .genoemd .

Niet nakomen van verplichtingen
Als .u .zich .niet .aan .de .afspraken .houdt, .krijgt .u .te .maken .met .een
verlaging .van .uw .uitkering .of .met .een .boete . .Als .u .zich .niet .houdt .
aan .de .informatieplicht, .dan .kan .het .zijn .dat .een .boete .wordt .op-
gelegd . .Het .schenden .van .de .informatieplicht .wordt .ook .wel .fraude .
genoemd . .Een .boete .is .minimaal .€ .75,- . .Als .u .zich .niet .houdt .aan .
de .plicht .om .te .werken .of .een .van .de .overige .verplichtingen, .dan .
kan .uw .uitkering .geheel .of .gedeeltelijk .worden .verlaagd .Heeft .u .
het .inkomstenformulier .verkeerd .ingevuld? .Dan .stuurt .de .gemeente .
het .formulier .terug . .Levert .u .het .inkomstenformulier .te .laat .in, .dan .
ontvangt .u .de .uitkering .misschien .pas .later .en/of .wordt .er .een .boete .
opgelegd .van .€ .75,- . .Levert .u .de .verklaring .helemaal .niet .in? .Dan .
wordt .uw .uitkering .beëindigd . . .
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Op www.werk.nl kunt u zich
inschrijven als werkzoekende.
dit is een voorwaarde voor
het ontvangen van een
bijstandsuitkering. 
Ook is op www.werk.nl een
zogenaamde ‘ Werkmap’ waar
u online uw cV plaatst
en kunt zoeken naar vacatures
die passen bij uw ervaring of
opleiding.
U bent zelf verantwoordelijk voor
een juiste inschrijving op 
werk.nl en een kwalitatief 
goed cV. Ook is het uw taak de 
inhoud aan te passen als hier 
wijzigingen in plaatsvinden 
(bijvoorbeeld verhuizing, 
behalen van een diploma). 
 

Werk en uitkering

Betaald .werk .is .een .belangrijk .middel .om .een .beter .inkomen .te .
krijgen .en .om .mee .te .doen .in .de .samenleving . .Maar .ook .participeren .
in .de .samenleving .door .vrijwilligerswerk .en .mantelzorg .is .belangrijk . .
De .visie .van .de .gemeente .is .dan .ook: .“Inwoners .van .Smallingerland .
moeten .zoveel .mogelijk .in .een .eigen .inkomen .voorzien .door .
middel .van .betaald .werk . .Inwoners .die .hiertoe .(nog) .niet .in .staat .zijn .
moeten .geactiveerd .worden .tot .maatschappelijke .participatie .
naar .vermogen .”

Op .het .moment .dat .u .een .aanvraag .voor .een .uitkering .doet, .vindt .
er .een .werkintake .plaats .op .het .gemeentehuis . .U .ontvangt .hiervoor .
een .uitnodiging . .De .werkintake .is .een .kort .gesprek .om .een .indruk .te .
krijgen .van .uw .kansen .en .mogelijkheden .op .de .arbeidsmarkt .en .de .
ondersteuning .die .wij .als .gemeente .kunnen .bieden .

Is .werk .niet .direct .mogelijk, .dan .wordt .er .een .persoonlijk .actieplan .
gemaakt .over .de .te .nemen .stappen .om .weer .aan .het .werk .te .gaan . .
Of .als .werken .tijdelijk .niet .kan, .wordt .gekeken .wat .de .gemeente .kan .
doen .om .eventuele .belemmeringen .weg .te .nemen . .Kortom: .iedereen .
doet .mee, .niemand .staat .aan .de .kant .
Ook .kan .het .werkgeversteam .van .de .gemeente .Smallingerland .een .
rol .spelen .bij .het .vinden .van .werk . .Zij .kunnen .contact .met .u .
opnemen .als .zij .een .vacature .voor .u .hebben .gevonden . .Bovendien .
hebben .zij .goede .contacten .met .werkgevers .en .uitzendbureaus .
binnen .en .buiten .de .gemeente .

Geen bijstandsuitkering, maar wel op zoek naar 
ondersteuning
Heeft .u .een .andere .uitkering, .dan .is .uw .uitkeringsinstantie .
verantwoordelijk .voor .uw .ondersteuning .bij .het .vinden .van .werk . .
Het .Werkplein .van .het .UWV . .Werkbedrijf .voor .de .hele .provincie .
Friesland .is .gevestigd .in .Leeuwarden .

Uit StrOOmPremie
Heeft u een jaar of langer een

bijstandsuitkering en gaat u
(duurzaam) aan het werk? dan is

een eenmalige uitstroompremie
van € 1.000,- mogelijk. 

informeer bij uw consulent naar
de mogelijkheden.

Premie deeltijdWerk
Werkt u, maar verdient u niet 
voldoende om uit de bijstand 
te komen? dan krijgt u vanaf 

2016 automatisch een premie. 
deze premie heeft de Premie 

deeltijdwerk. U krijgt 8% van de 
inkomsten die op de uitkering 

zijn gekor t. deze premie is 
belastingvrij en mag u vrij 

besteden.

Hebt .u .geen .uitkering, .maar .wilt .u .toch .aan .het .werk .of .wilt .u .ander .
werk? .Op .het .Werkplein .Leeuwarden .kunt .u .allerlei .informatie .
krijgen .over .het .vinden .(of .behouden) .van .werk . .Ook .mensen .zonder .
uitkering .kunnen .vrijblijvend .het .werkplein .bezoeken . .Ook .kunt .u .
informatie .krijgen .over .ondersteuning .door .de .gemeente .wanneer .
u .werk .zoekt . .Noodzakelijke .scholing .kan .worden .betaald .door .de .
gemeente, .maar .soms .is .ook .een .eigen .bijdrage .van .toepassing .
Werkplein .Leeuwarden, .Stationsweg .1 .– .11 .in .Leeuwarden .
Inloopmiddag: .Dinsdag .van .12:00 .tot .16:30
Telefoon: .0900-9294, .maandag .t/m .vrijdag .van .8 .00 .- . .17 .00 .uur .
www .werk .nl

inschrijven op werk.nl en een kwalitatief goed cV
Als .u .werk .zoekt, .of .u .wilt .in .aanmerking .komen .voor .een .uitkering, .
dan .moet .u .zich .volledig .inschrijven .via .werk .nl . .Ook .is .het .van .
belang .een .kwalitatief .goed .CV .te .plaatsen . .Met .een .CV .presenteert .
u .zich .aan .een .werkgever . .Het .is .dus .erg .belangrijk .dat .uw .CV .er .goed .
uitziet . .Het .vormt .het .belangrijkste .visitekaartje .dat .u .neerlegt .bij .uw .
toekomstige .werkgever, .het .is .soms .het .enige .wat .iemand .van .u .ziet . .
Op .deze .manier .wordt .een .inschatting .gemaakt .van .uw .talenten .en .
capaciteiten . .De .gemeente .kan .u .helpen .met .het .opstellen .van .een .
goed .CV .en .het .plaatsen .op .werk .nl .

laat zien wat je te bieden hebt
Met .een .ingeschreven .CV .op .werk .nl .
• . Kunt .u .namelijk .direct .solliciteren .op .vacatures
• . Bent .u .zichtbaar .voor .duizenden .werkgevers, .geregistreerde
 . uitzendbureaus .en .het .werkgeversteam .van .de .gemeente . .
• . Zoekt .de .website .geschikte .vacatures .die .aansluiten .bij .uw .kennis, . . .
 . vaardigheden .en .interesses
• . Vergroot .u .uw .kansen .op .de .arbeidsmarkt
• . onderscheidt .u .zich .ten .opzichte .van .een .groot .aantal .
 . werkzoekenden
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iNle VerdaGeN 2018
24 jaNUari 2018

21 FeBrUari 2018
21 maart 2018

18 aPril 2018
23 mei 2018

20 jUNi 2018
25 jUli 2018

22 aUGUStUS 2018
19 SePtemBer 2018

24 OktOBer 2018
21 NOVemBer 2018
12 decemBer 2018

Hoeft u geen inkomstenformulier 
in te leveren? Of heeft u het 
inkomstenformulier op tijd 

ingeleverd? dan staat de 
uitkering de derde dag van de 

volgende kalendermaand op uw 
rekening.

Zo voorkomt u problemen
Geef .veranderingen .in .uw .situatie .altijd .direct .door . .Een .belangrijke
vuistregel .bij .het .voorkomen .van .problemen .is .dat .u .in .geval .twijfel
altijd .contact .op .moet .nemen .met .uw .consulent .op .de .afdeling
Sociale .Zaken .

inkomensformulier
Heeft .u .inkomsten .naast .de .uitkering? .Dan .moet .u .maandelijks .
een .inkomstenformulier .invullen . .Daarbij .levert .u .bewijzen .van .de .
inkomsten .in . .Pas .als .het .formulier .is .ingeleverd, .kan .de .gemeente .de .
uitkering .uitbetalen . .Hiermee .wordt .voorkomen .dat .u .uitkering .moet .
terugbetalen . .Levert .u .het .formulier .niet .tijdig .in? .Dan .ontvangt .u .
de .uitkering .pas .later .en/of .wordt .een .boete .opgelegd . .Levert .u .het .
formulier .helemaal .niet .in? .Dan .wordt .de .uitkering .beëindigd .

inleverdagen
In .het .kader .hiernaast .staan .de .inleverdagen .van .het .inkomsten-
formulier . .voor .dit .jaar .genoemd . .U .moet .er .zelf .aan .denken .dat .u .
uw .formulier .op .tijd .inlevert . .Belangrijk!: .Heeft .u .twee .dagen .vóór .
de .inleverdag .nog .geen .inkomstenformulier .ontvangen, .dan .moet .
u .direct .contact .opnemen .met .uwcontactpersoon .bij .de .afdeling .
Sociale .Zaken .

Het .inleveren .van .het .inkomstenformulier .moet .gedaan .worden .op .
het .gemeentehuis .in .Drachten . .Opsturen .per .post .kan .ook, .maar .het .
risico .van .het .niet .(tijdig) .aankomen .van .de .post .komt .voor .uw .reke-
ning . .Opsturen .per .post .kan .gratis .naar: .Gemeente .Smallingerland, .
afdeling .Sociale .Zaken, .antwoordnummer .73, .9200 .VB, .Drachten .
(postzegel .niet .nodig) .

toelichting en inkomstenspreekuur
Op .de .inleverdag .van .het .inkomstenformulier .is .er .altijd .een .inkom-
stenspreekuur .in .het .gemeentehuis .van .Drachten . .Het .tijdstip .is .van .
10 .00 .– .12 .00 .uur .en .van .14 .00 .– .16 .00 .uur . .Hier .kunt .u .uw .vragen .
ook .stellen .over .het .invullen .van .het .formulier .of .als .u .niet .goed .
weet .hoe .u .uw .inkomsten .precies .moet .invullen . .Neem .ook .gelijk .alle .
bewijsstukken .mee .

cliëntenraad Smallingerland
Cliëntenraad .Smallingerland .behartigt .de .belangen .van .personen .
die .aanspraak .(kunnen) .maken .op .een .uitkering .of .regeling .van .
Sociale .Zaken . .Zij .werkt .daarbij .onafhankelijk .van .de .gemeente . .De .
Cliëntenraad .adviseert .de .afdeling .Sociale .Zaken .en .het .College .van .
Burgemeester .en .Wethouders . .Ten .behoeve .van .die .adviezen .is .de .
cliëntenraad .geïnteresseerd .in .uw .ervaringen .met .Sociale .Zaken . .De .
vergaderingen .van .de .Cliëntenraad .zijn .openbaar .

U .kunt .de .cliëntenraad .bereiken .via .
info@cliëntenraadsmallingerland .nl
Kijk .voor .meer .informatie .op .www .clientenraadsmallingerland .nl
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VoorlichtingGratis cursus financiën

de gemeente doet veel aan voorlichting en 
informatieverstrekking over minimaregelingen
 
Samenwijzer
Samenwijzer .is .de .website .van .de .gemeente .met .antwoorden .
op .vragen .over .wonen, .zorg, .welzijn .en .inkomen . .Kijk .eens .op .
samenwijzer .smallingerland .nl .(dus .geen .www) .of .
www .smallingerland .nl/samenwijzer . . .

regelhulp
Op .www .regelhulp .nl .kunt .u .meer .informatie .vinden .over .bijstand .
en .minimaregelingen . .Regelhulp .is .een .digitale .wegwijzer .van .de .
overheid .voor .iedereen .die .op .zoek .is .naar .zorg .of .ondersteuning . .Het .
webportaal .bevat .actuele .informatie .op .het .gebied .van .zorg, .welzijn, .
opvoeden .en .opgroeien, .en .sociale .zekerheid . .Samenwerkende .
organisaties .zijn .onder .andere .gemeenten, .het .CIZ, .UWV .en .SVB . .

Gemeentehuis
Op .het .gemeentehuis .zijn .veel .folders, .brochures .en .formulieren .
beschikbaar .over .allerlei .lokale .en .landelijke .minimaregelingen . .
Tijdens .het .gratis .spreekuur .van .Ping .(zie .elders .in .deze .gids) .kunt .u .
ook .informatie .krijgen .over .allerlei .regelingen . .
 
Breeduit
Breeduit .is .hét .gratis .huis-aan-huisblad .in .de .gemeente .Smallinger-
land . .De .gemeente .gebruikt .de .Breeduit .regelmatig .om .inwoners .te .
wijzen .op .nieuwe .en .bestaande .regelingen .en .voorzieningen .
 .
minimagids
De .minimagids .is .een .uitgave .van .gemeente .Smallingerland .en .
wordt .jaarlijks .bijgewerkt .met .actuele .informatie . .Heeft .u .een .vraag, .
suggestie .of .opmerking .over .deze .gids, .dan .kun .u .deze .mailen .naar .
gemeente@smallingerland .nl

Met .een .laag .inkomen .is .het .lastig .om .rond .te .komen . .Overzicht .
houden .in .uw .financiën .is .dan .extra .belangrijk . .Op .dat .gebied .kan .
iedereen .wel .wat .leren . .Daarom .biedt .gemeente .Smallingerland .
inwoners .gratis .een .financiële .cursus .aan . .

Onder .de .noemer .'budgetteren .kun .je .leren' .geeft .een .deskundige .
docent .van .Kredietbank .Nederland .een .uitgebreide .cursus . .In .deze .
cursus .leert .u .een .budget .te .maken .en .bij .te .houden . .Hierdoor .krijgt .
u .inzicht .in .uw .inkomsten .en .uitgaven .en .dat .geeft .rust . .De .cursus .
wordt .gegeven .in .kleine .groepen .met .voldoende .aandacht .voor .uw .
eigen .situatie . .U .krijgt .de .nodige .theorie, .maar .gaat .ook .gelijk .met .
uw .eigen .administratie .aan .de .slag . .

Deze .gratis .cursus .bestaat .uit .vijf .bijeenkomsten .van .één .dagdeel . .Er .
start .regelmatig .een .nieuwe .cursus . .

aanmelden of meer informatie?

Neem .contact .op .met .Ping:
Spreekuur: . . Iedere .werkdag .van .08:30 .tot .12:00 .
 .  .  . in .het .gemeentehuis
Telefoon: . . . 0512-581 .234
Mail: . .  . ping@smallingerland .nl
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Sociale Zaken gemeente 
Smallingerland

BeZOekadreS: 
Gauke Boelensstraat 2, drachten 
 
Postadres: 
antwoordnummer 73 
9200 VB drachten 
(postzegel niet nodig) 
 
teleFOON:
0512-581234 
 
teleFONiScH SPreekUUr:
maandag tot en met vrijdag 
van 08.30 uur tot 10.00 uur. 
 
email: 
soza@smallingerland.nl

iNterNet:
www.smallingerland.nl 
www.samenwijzer.smallingerland.nl

GrOePSVOOrlicHtiNG 
Voor groepen is het mogelijk om 

voorgelicht te worden door een 
medewerker van de gemeente 
over bijvoorbeeld bijstand en 

minimaregelingen. 

ColofonBelangrijke adressen

Belastingdienst
BelastingTelefoon: .0800 .- .0543 . .Bereikbaar .van .maandag .t/m .donder-
dag .van .8 .00 .tot .20 .00 .uur .en .op .vrijdag .van .8 .00 .tot .17 .00 .uur . .
Internet: .www .belastingdienst .nl .en .www .toeslagen .nl

SVB
Vestiging .Groningen
Bezoekadres: .Cascadeplein .5, .Groningen
Postadres: .Postbus .576, .9700 .AN .Groningen
Telefoonnummer: .050 .- .316 .90 .00 . .Bereikbaar .van .maandag .t/m .
vrijdag .van .08 .00-17 .00 .uur
Internet: .www .svb .nl

dUO 
Bezoekadres: .Kempkensberg .12, .Groningen .
Postadres: .Postbus .50103, .9702 .GC .Groningen
DUO .klantenservice: .050 .– .599 .77 .55 . .Bereikbaar .op .werkdagen .van .
09 .00-17 .00 .uur
Internet: .www .duo .nl

Noordelijk Belastingkantoor
Postadres: .Postbus .88, .9700 .AB .Groningen
Bezoekadres: .Trompsingel .29, .9724 .DA .Groningen
Geopend .op .werkdagen .van .09 .00 .tot .13:00 .uur, .op .afspraak .van .
0:900 .tot .17:00 .uur
Telefoon: .088 .- .787 .90 .00
Internet: .www .noordelijkbelastingkantoor .nl .

Het cak
Antwoordnummer .1608, .2509 .VB .Den .Haag
Telefoon: .0800 .– .1925 .(gratis) . .Bereikbaar .van .maandag .t/m .vrijdag .
van .8 .00 .uur .tot .18 .00 .uur .
Internet: .www .hetcak .nl

meer minimagidsen nodig?
Mail .naar .gemeente@smallingerland .nl .als .u .meerdere .exemplaren .
van .de .minimagids .wilt .bestellen . .Mail .uw .adresgegevens .en .het .aan-
tal .exemplaren .en .u .ontvangt .de .extra .gidsen .zo .spoedig .mogelijk .

De .informatie .in .deze .gids .is .met .de .grootst .mogelijke .zorgvuldigheid .
samengesteld . .

U .kunt .aan .de .informatie .in .deze .gids .echter .geen .rechten .ontlenen .

De .minimagids .is .een .uitgave .van .de .gemeente .Smallingerland, .
postbus .10 .000, .9200 .HA, .Drachten .

Vormgeving: .Norddesign .Drachten

Druk: .Caparis .Grafisch .Centrum
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