Minimaregelingen
Iedereen telt mee!

Heeft u een laag inkomen? Dan biedt de
gemeente Hoogeveen diverse regelingen en
tegemoetkomingen. Alle regelingen hebben we
overzichtelijk op een rij gezet in deze folder.
Het Kindpakket - de jeugd heeft de toekomst!
Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen met ouders die een inkomen
hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Hoe hoog dit bedrag is hangt
af van uw gezinssituatie.
Eén op de negen kinderen kan door het lage inkomen van hun ouders
niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon
zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet.

Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM)
De gemeente heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met
Zilveren Kruis. U kunt zich via deze regeling goed verzekeren tegen ziektekosten. Heeft u een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, dan kunt u hiervoor
een formulier invullen. De gemeente biedt drie verschillende polissen aan. U
kunt zelf kiezen welke polis het beste bij u en uw situatie past. U krijgt een korting van 2% op de polis en de gemeente draagt bij in de kosten van de premie.
Activiteitenfonds – omdat iedereen mee moet kunnen doen!
Iedereen moet gebruik kunnen maken van de voorzieningen op maatschappelijk, cultureel en sportief gebied. Leden uit een gezin met een inkomen tot
110% van de bijstandsnorm die kosten maken voor een activiteit (bijvoorbeeld
een museumbezoek of een sportclub) kunnen een bijdrage aanvragen voor
zichzelf en/of voor hun gezinsleden.

Wat zit er in het Kindpakket? Bijvoorbeeld een jaarabonnement bij de
speel-o-theek, een 12-baden kaart voor De Dolfijn en een ID-kaart voor
uw kind.

Individuele inkomenstoeslag
Wanneer u langdurig (36 maanden) een inkomen op het sociaal minimum
(tot 100% van de bijstandsnorm) heeft, is er geen financiële ruimte om geld
te reserveren voor onverwachte (grote) uitgaven. Dan kunt u een aanvraag
voor individuele inkomenstoeslag indienen.

Regeling peuterspeelzaal
Heeft u kinderen in de leeftijd tot 4 jaar en een inkomen tot 110% van de
bijstandsnorm? Dan wordt de eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal
volledig vergoed.

Individuele studietoeslag
Kunt u vanwege een arbeidshandicap niet naast uw studie werken om zo
een zakcentje bij te verdienen? Dan kunt u gebruik maken van de studietoeslag.

Jeugdsport- en cultuurfonds
Ook als kinderen opgroeien in een arm gezin, willen ze graag meedoen
aan sport en cultuur. Talent moet worden ontdekt en benut, ongeacht
het inkomen! Speciaal daarvoor is er het jeugdsportfonds. Voor culturele
activiteiten (denk aan muziekles of toneelles) is er het jeugdcultuurfonds.

Hulp bij belastingaangifte
De gemeente biedt jaarlijks gratis hulp bij het invullen van uw belastingaangifte. Voor veel mensen blijkt dit een complexe materie, waardoor er vaak veel
geld op de plank blijft liggen. Vrijwilligers van de bond FNV helpen u bij het
doen van aangifte en het aanvragen van de huur- en de zorgtoeslag.

Regeling bijkomende studiekosten voor schoolgaande kinderen
Bijkomende studiekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp,
een nieuwe schooltas of een nieuwe fiets. Vooral het moment waarop
uw kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan is
vaak een behoorlijke kostenpost. Heeft u een inkomen tot 110% van de
bijstandsnorm, dan kunt u voor kinderen van 4 tot 18 jaar een bijdrage
aanvragen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Als u niet in staat bent om (gemeentelijke) heffingen te betalen, dan kunt u de
gemeente om kwijtschelding vragen.

Huurtoeslag, Zorgtoeslag en Kinderopvangtoeslag
Deze toeslagen vraagt u aan via de Belastingdienst.

Regeling Meerkosten
Inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en een chronische
ziekte en/of beperking kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de zorgkosten.
Alle informatie en regelingen kunt u vinden via www.hoogeveen.nl/minima

In Hoogeveen vindt u diverse instanties waar u terecht kunt voor
vragen, hulp of andere ondersteuning:
Kledingbank
Voedselbank
Stichting Leergeld
Sichting ONE
Humanitas
Loket geldzaken
St Clientenraad
SWW vrijwilligers
Schuldhulpmaatjes
Diakonaal platform
GKB
MEE Drenthe
Humanitas Thuisadministratie
Jeugdsport- en Cultuurfonds

