
Gemeente Terneuzen biedt samen met CZ een voordelig
zorgverzekeringspakket aan. Als uw inkomen lager is dan
120% van de voor u toepasselijke norm kunt u deze
verzekering afsluiten. De gemeente betaalt mee aan uw
premie. U ontvangt een bijdrage van €39,08 per maand om
de aanvullende premie te betalen. De verzekering is voor uw
kinderen tot achttien jaar gratis. 

Aanvullende zorgverzekering

Individuele inkomenstoeslag 

Meedoen voor kinderen en volwassenen

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de
maatschappij. U komt in aanmerking als uw inkomen lager is
dan 120% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm. Ieder
jaar kan elk gezinslid een bedrag van €100 ontvangen, dit is
het meedoen-budget. Het bedrag mag u besteden aan alle
activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke participatie.

Energietoeslag 

Bijzondere bijstand 

Soms brengen bijzondere omstandigheden extra uitgaven
met zich mee. Bijzondere bijstand is er niet alleen voor
mensen met een uitkering. Ook als u een laag salaris of
pensioen ontvangt, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. 
U komt in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan 120%
van de voor u toepasselijke bijstandsnorm. De bijzondere
regelingen van bijzondere bijstand zijn voor u in beeld
gebracht.

Minimaregelingen

 

Als u studeert en een medische beperking of chronische
ziekte heeft kunt u individuele studietoeslag aanvragen.
Studenten van vijftien jaar ontvangen €90, zestienjarigen
ontvangen €103,50,  zeventienjarigen €118,50.
Achttienjarigen ontvangen €150, negentienjarigen €180,
twintigjarigen €240 en studenten van eenentwintig jaar en
ouder ontvangen €300. Deze toeslag kent geen
vermogenstoets. Voorwaarden zijn wel dat u
studiefinanciering moet ontvangen of een tegemoetkoming
krijgt. 

 

Individuele studietoeslag

De gemeente Terneuzen heeft een aantal
regelingen om gezinnen met een laag inkomen
te ondersteunen. Het biedt mogelijkheden om

een extraatje aan te vragen. 
 

Iedereen moet mee kunnen doen aan sportieve, sociale,
educatieve en/of culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Sport
& Cultuur en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunnen
hierbij hulp bieden. Zo kan iedereen meedoen! 

Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen kan ook hulp bieden.
Zij zorgen ervoor dat kinderen kunnen sporten of muziekles
kunnen volgen. Stichting Leergeld kan ook helpen met de
aanschaf van (educatieve) middelen die nodig zijn op school. 

Als u een laag inkomen heeft kunt u energietoeslag krijgen.
Met dit extra geld kunt u de energiekosten of een deel
daarvan betalen. De toeslag bedraagt €1.300 en uw
huishouden heeft één keer recht op de toeslag. Deze
energietoeslag kunt u ontvangen als uw inkomen niet hoger is
dan 130% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm. 

U kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen als u al 36
maanden een laag inkomen heeft. Uw inkomen is in deze
periode niet hoger geweest dan 120% van de voor u
toepasselijke bijstandsnorm. U heeft geen uitzicht op
inkomstenverhoging in de nabije toekomst. Daarnaast heeft
u niet meer dan het toegestane vermogen. De toeslag
bedraagt voor gehuwden €500, voor alleenstaande ouders
€450 en voor alleenstaanden €350. U kunt de
inkomenstoeslag één keer per jaar aanvragen.

Extra hulp voor gezinnen om mee te doen
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Als u de aanslag afvalstoffenheffing niet kunt betalen, kunt u
vragen om kwijtschelding. U kunt een verzoek tot
kwijtschelding indienen bij Sabewa Zeeland. Bij beoordeling
kijken zij naar uw inkomen, uw vermogen en uw bezit van
voertuigen met kenteken. De kwijtscheldingsnorm is 100%
van de voor u toepasselijke uitkeringsnorm. Dit is het
wettelijk maximum bij kwijtschelding van belastingen.

 

Kwijtschelding 

Belangrijke voorwaarden 

Soorten bijzondere bijstand 

Bijzondere bijstand kunt u bij de gemeente Terneuzen
aanvragen voor de volgende kosten:

· Opvang peuterspeelzaal
· Eigen bijdrage kinderopvang
· Griffiekosten
· Reiskosten
· Maaltijden voor ouderen 
· Eerste maand huur en/of waarborgsom
· De inrichting van uw woning

Bij deze soorten bijzondere bijstand komt u in aanmerking
als uw inkomen lager dan 100% van de voor u toepasselijke
uitkeringsnorm is: 
· Kosten bewindvoering
· Eigen bijdrage rechtsbijstand
 
Voor alle andere bijzondere kosten die ontstaan door een
individuele situatie kunt u ook bijzondere bijstand
aanvragen. Niet geschoten is altijd mis! 

Schuldhulpverlening

Bijzondere bijstand  aanvragen

Om bijzondere bijstand aan te vragen moet u voldoen aan
een aantal voorwaarden. Hierbij kijkt de gemeente naar uw
persoonlijke en financiële situatie. U moet het
aanvraagformulier invullen om de aanvraag te doen. Als u
geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen heeft
moet u ook het inlichtingenformulier invullen. Nadat u de
aanvraag heeft ingestuurd zal de gemeente Terneuzen deze
aanvraag binnen acht weken afronden. 

Minimaregelingen

 

 

De gemeente Terneuzen heeft een aantal
regelingen om gezinnen met een laag inkomen
te ondersteunen. Het biedt mogelijkheden om

een extraatje aan te vragen. 
 

Schulden, het kan iedereen overkomen. Als u de rekeningen
echt niet meer kunt betalen, bieden eerdergenoemde
regelingen niet meer voldoende hulp. Geldproblemen leiden
tot stress en piekeren. Door actie te ondernemen is er vaak
meer mogelijk dan u denkt. De afdeling schuldhulpverlening
van de gemeente Terneuzen helpt inwoners wanneer er
schulden zijn. Hoe hoog de schulden zijn maakt niet uit. Zij
kijken bij iedereen naar een goede oplossing. Zij geven
informatie en advies, zij kunnen helpen met budgetteren en
met het treffen van schuldenregelingen.

Als u een inkomen lager dan 120% van de voor u
toepasselijke uitkeringsnorm heeft kunt u in aanmerking
komen voor individuele bijzondere bijstand.

Netto inkomensgrenzen per maand inclusief
vakantietoeslag (120% van de bijstandsnorm)

Ook geldt de vermogensgrens. Dit betekent dat u niet meer
vermogen dan het onderstaande maximale bedrag hebben.
Uw vermogen is het totaal van uw bezit in geld en goederen. 

Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. 
De gemeente rekent uit of u recht heeft op de vergoeding.         
Dit geldt ook bij de bedragen van de energietoeslag.
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