Beter
uitkomen
met een laag
inkomen

Soms overziet u de kosten niet meer. Misschien zou u graag elke
dag de krant lezen maar heeft u geen geld voor een abonnement.
Of u heeft zoveel rekeningen liggen dat u niet meer weet hoe u die
moet betalen.
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen?
Dan komt u misschien in aanmerking voor één van de regelingen
van de gemeente. U kunt in deze folder lezen waar u mogelijk een
bijdrage voor kunt krijgen.
We gaan eerst in op de voorzieningen die we als gemeente hebben.
Maar ook wijzen we u op alle andere mogelijkheden die er in Laarbeek zijn voor mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken.
Omdat de eisen per voorziening kunnen verschillen kan dit wel eens
verwarrend zijn, maar u kunt met vragen altijd terecht bij de
gemeente.
Op www.laarbeek.nl/inkomensnormen vindt u een overzicht van de
hoogte van het inkomen zodat u weet voor welke voorziening u met
uw inkomen/uitkering in aanmerking komt.

Achterop deze folder vindt u alle contactgegevens die u nodig heeft.

Inkomensverklaring
Heeft u een inkomen dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm?
Om ervoor te zorgen dat u niet overal uw fnanciële gegevens hoeft
te laten zien, krijgt u van de gemeente een ‘inkomensverklaring’.
Daar staat in dat uw inkomen lager is dan 110% van de
bijstandsnorm. Het laten zien van deze verklaring is dan genoeg.
De inkomensverklaring kunt u gebruiken bij Kledingbank Laarbeek,
Stichting Leergeld en de Super Sociaal. Het is nog niet overal mogelijk
om de inkomensverklaring te gebruiken.
Als u een bijstandsuitkering heeft of gebruik maakt van de
bijdrageregeling welzijnsactiviteiten krijgt u de inkomensverklaring
automatisch van de gemeente toegestuurd.
Aanvragen is dus niet nodig.

Inkomensverklaring

Zorgverzekering
De gemeente heeft bij zorgverzekeraar CZ een collectieve
zorgverzekering afgesloten. Dit is een basis- en aanvullende
verzekering voor inwoners met een laag inkomen.
Een overzicht van de zorgkosten die door CZ vergoed worden,
vindt u op de website www.gezondverzekerd.nl.
Wanneer komt u in aanmerking?
• Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm.
• U heeft geen achterstand in de premiebetaling bij uw huidige
verzekeraar.
Advies
Op de website van GezondVerzekerd leest u wat het aanbod van de
gemeente Laarbeek en CZ precies inhoudt. U ziet hier welke kosten
er vergoed worden. En u kunt de verschillen zien met uw huidige
verzekering.
Hoe vraag ik een Collectief Aanvullende Verzekering aan?
Wilt u uw zorgverzekering veranderen en overstappen naar de
Collectieve Zorgverzekering van CZ? Geef u op vóór 31 december van
het volgend jaar via www.gezondverzekerd.nl. CZ regelt dan de opzegging van uw huidige verzekering. Bent u al verzekerd bij CZ dan kunt
u het hele jaar overstappen. Het verdere contact loopt via Senzer.
U kunt ook het aanvraagformulier downloaden via de website van
Senzer via www.senzer.nl/bijzonderebijstand of bellen naar
0492 - 753 286.
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Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is fnanciële hulp voor inwoners die te maken krijgen met bijzondere noodzakelijke kosten. Soms maar één keer en soms
komen de kosten vaker terug. Welke kosten betaald worden met deze
regeling bekijken we per situatie. Om bijzondere bijstand te krijgen, mag
u niet te veel inkomen of vermogen hebben. Het gaat altijd om dringende en noodzakelijke kosten die niet op een andere manier betaald
kunnen worden. Denk aan kosten voor rechtsbijstand.
Wanneer komt u in aanmerking?
Het moet gaan om niet-alledaagse kosten:
• De kosten zijn ontstaan uit individuele bijzondere omstandigheden.
• De kosten worden niet (helemaal) vergoed via een andere regeling
of instantie.
• U heeft niet de mogelijkheid (gehad) om te sparen.
• Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 110% van de vastgestelde
norm. Op laarbeek.nl/inkomensnormen vindt u meer informatie.
• U heeft weinig vermogen, bij een hoger inkomen wordt de draagkracht in mindering gebracht.
Waarvoor is het niet bedoeld?
U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor uitgaven die iedereen
doet zoals eten, kleding en huur.
Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?
U kunt het aanvraagformulier downloaden via
www.senzer.nl/bijzondere bijstand of vraag meer informatie bij Senzer,
telefoon: 0492 - 753 286.

Bijzondere bijstand

Overige minimaregelingen
1. Individuele inkomenstoeslag
Deze toeslag is bedoeld voor bijvoorbeeld de aanschaf van een
wasmachine of koelkast. De individuele inkomenstoeslag is vrij
besteedbaar en kunt u eenmaal per 12 maanden aanvragen.
Inwoners die langdurig een laag inkomen hebben en geen zicht
hebben op inkomensverbetering kunnen deze toeslag krijgen. In
Laarbeek kijken we naar inkomen en vermogen van de afgelopen 36
maanden. Aanvragen worden ook beoordeeld op de vooruitzichten
voor inkomensverbetering binnen één jaar.
Wanneer komt u in aanmerking?
• U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde
leeftijd.
• U heeft 36 maanden of langer een (gezamenlijk) inkomen dat lager
is dan 100% van de bijstandsnorm.
• U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
• U heeft weinig vermogen.
• U bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.
• U studeert niet en heeft dus geen recht op studiefnanciering.
• U heeft de laatste 12 maanden geen korting op uw bijstandsuitkering gehad i.v.m. uw re-integratietraject.
Hoe vraag ik het aan?
U kunt het aanvraagformulier downloaden via
www.senzer.nl/bijzonderebijstand of vraag meer informatie bij Senzer,
telefoon: 0492 – 753 286.
2. Individuele studietoeslag
Deze toeslag is bedoeld voor studenten met een arbeidshandicap of
een langdurige medische beperking.

Overige minimaregelingen

Wanneer komt u in aanmerking?
• U bent 18 jaar of ouder.
• U heeft recht op studiefnanciering op basis van de Wet op
studiefnanciering.
• U heeft weinig vermogen.
• Er is vastgesteld dat u vanwege een arbeidshandicap of langdurige
medische beperkingen niet in staat bent om het wettelijke
minimumloon te verdienen, maar u heeft wel mogelijkheden tot
enige vorm van werk.
De toeslag is 25% van het wettelijk minimumloon. De toeslag wordt
verstrekt zolang er recht is op studiefnanciering, of op een
tegemoetkoming onderwijsbijdrage.
Hoe vraag ik het aan?
U kunt het aanvraagformulier downloaden via
www.senzer.nl/bijzonderebijstand of vraag meer informatie bij Senzer,
telefoon: 0492 - 753 286.
3. Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten
Dit is een bijdrage voor alle inwoners met een laag inkomen, u krijgt
maximaal € 125,- per persoon per jaar.
Voorbeelden van kosten die voor vergoeding in aanmerking komen:
• abonnementen en seizoenkaarten;
• contributies en lidmaatschappen;
• ouderbijdragen;
• cursusgelden inclusief bijbehorende cursusmaterialen;
• jeugdkampen;
• telefoonabonnementen.
Wanneer komt u in aanmerking?
• Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm.
• U heeft weinig vermogen.

• U bent geen student.
U kunt een aanvraagformulier aanvragen via het Sociaal Team
Laarbeek 0492 - 469 707.
4. Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag
Ontvangt u een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of
ANW en volgt u een traject naar werk en/of scholing of een
inburgeringscursus? Dan kunt u naast de kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst een tegemoetkoming krijgen voor het betalen van de
eigen bijdrage.
Hoe vraag ik het aan?
Stuur de volgende documenten op naar
kinderopvangtoeslag@senzer.nl:
• Ondertekend contract met de kinderopvangorganisatie.
• Kopie van de toegekende kinderopvangtoeslag vanuit de
belastingdienst.
• Ondertekende machtiging voor het rechtstreeks uitbetalen van de
aanvullende vergoeding vanuit Senzer aan de
kinderopvangorganisatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Senzer via
telefoonnummer 0492 - 753 286, of kijken op
www.senzer.nl/kinderopvangtoeslag.
5. Subsidie kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de samenleving. Het zet je aan
het denken en zorgt voor creativiteit. Daarom geeft de gemeente
Laarbeek alle kinderen tot 18 jaar de kans om kennis te maken met
kunst en cultuur door een bijdrage in de kosten. Als uw inkomen
onvoldoende is om het lesgeld voor te schieten, komt u mogelijk in
aanmerking voor een voorschot of kunt u een beroep doen op een
bijdrage in de kosten.
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Wie krijgen er subsidie?
Alle kinderen die:
• in de gemeente Laarbeek wonen;
• op 1 september van het lopende jaar nog geen 18 jaar zijn;
• een opleiding volgen op het gebied van kunst en cultuur bij een
docent die op de docentenlijst staat (zie www.laarbeek.nl) en
• de opleiding volgen in de gemeente Laarbeek (in uitzonderlijke
gevallen is daarvan af te wijken).
Hoe hoog is de subsidie?
• De gemeente Laarbeek geeft in principe een subsidie van 50% van
het lesgeld, met een maximum van:
• € 60,- voor het volgen van groepslessen (meer dan 2 personen);
• € 275,- voor het volgen van een opleiding individueel onderwijs;
• € 175,- voor het volgen van overige individuele opleiding kunsten cultuur.
Per kind wordt per jaar maximaal één subsidie verleend voor individueel onderwijs of één voor groepsonderwijs. De hoogte van het
subsidiebedrag kan lager worden als er per jaar meer aanvragen zijn,
dan er subsidiegeld beschikbaar is.
Hoe vraagt u subsidie aan?
Een ouder/verzorger bepaalt bij wie een kind lessen in kunst- of cultuureducatie volgt. Deze ouder/verzorger schrijft het kind in bij deze
docent. De docent en de ouder(s) maken samen afspraken.
Deze afspraken worden vastgelegd in een lesovereenkomst.
U stuurt een lesovereenkomst voor 1 oktober naar de gemeente. Dan
krijgt u meestal binnen één maand een voucher met het subsidiebedrag. Met de voucher kunt u (een deel) van het lesgeld betalen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Laarbeek,
via telefoonnummer 0492 - 469 700.

6. Maaltijdregeling
Voor inwoners uit Laarbeek met een inkomen tot 110% van de
bijstandsnorm is het mogelijk om korting aan te vragen voor
maaltijden aan huis. Er vindt geen vermogenstoets plaats.
Neem hiervoor contact op met LEVgroep via telefoonnummer
0492 - 598 989.
7. Onafhankelijke clientondersteuning
De gemeente biedt aan om voor u gratis cliëntondersteuning te regelen. Een cliëntondersteuner is iemand die in uw belang handelt, u
ondersteunt met informatie en advies en bijvoorbeeld mee gaat naar
een gesprek met iemand van de gemeente. Dit om een zo passend
mogelijke oplossing voor uw hulpvraag te vinden. Zeker voor mensen
die informatie wat minder snel tot zich kunnen nemen is een
cliëntondersteuner belangrijk.
De meeste mensen vinden het prettig als de cliëntondersteuner
iemand uit de eigen omgeving is, bijvoorbeeld een familielid of
iemand uit de buurt. Daarnaast zijn er in Laarbeek ook vrijwilligers
opgeleid die de rol als cliëntondersteuner kunnen vervullen. Denk aan
een ouderenadviseur of een ervaringsdeskundige. Als u liever door
een professional ondersteund wordt, dan kunt u dit aangeven bij de
LEVgroep. Vanuit daar wordt u dan gekoppeld aan iemand die u kan
ondersteunen.
Voor meer informatie en het aanvragen van onafhankelijke
clientondersteuning kunt u contact opnemen met de LEVgroep via
telefoonnummer 0492 - 598 989.

Overige minimaregelingen

Organisaties in Laarbeek
In Laarbeek is een aantal organisaties waar mensen met een laag
inkomen gebruik van mogen maken. Heeft u te weinig geld om uw
kinderen mee te laten doen met een sportclub of de zwemles? Of om
nieuwe kleren te kopen? Dan bent u niet de enige. Er zijn organisaties
die u kunnen helpen. In deze folder leest u welke mogelijkheden en
organisaties er voor u zijn.
Stichting Leergeld
Bij Stichting Leergeld kunt u terecht voor ondersteuning voor kinderen
van 4 tot 18 jaar, zodat uw kinderen kunnen meedoen met allerlei
activiteiten zoals sport, recreatie, zwemles, muziek, schoolactiviteiten,
schoolspullen. Ook kunnen zij zorgen voor een (tweedehands) fets of
een (al dan niet gebruikte) laptop.
Stichting Leergeld is telefonisch bereikbaar op dinsdag van 13.00 tot
15.00 uur en op vrijdag van 09.15 tot 10.15 uur via tel: 06 - 5097
9725 of via de mail: contact@gemert-bakel.leergeld.nl.
Meer info: www.leergeldgemert.nl
Super Sociaal
Super Sociaal is een supermarkt voor mensen die aantoonbaar
(tijdelijk) te weinig inkomsten hebben om van rond te komen.
Mensen kunnen, afhankelijk van hun besteedbaar inkomen, hier met
hoge kortingen boodschappen doen.
Elke donderdag staat de rijdende winkel van de Super Sociaal in
Laarbeek op de volgende locaties:
• Beek en Donk: van 10.00 tot 12.00 uur aan de Otterweg 29.
• Lieshout: van 12.45 tot 13.15 uur aan de Papenhoef 2.
• Aarle-Rixtel: van 13.45 tot 14.15 uur op de Duivenakker 72a.
Ook kunt u terecht in de winkel van Super Sociaal aan de Engelseweg
127 in Helmond. De openingstijden van de winkel zijn: op dinsdag en
woensdag van 10.00 tot 16.30 uur en op donderdag van 10.00 tot
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17.30 uur. Super Sociaal is telefonisch bereikbaar via tel. 0492 - 552
876 of via de mail: info@supersociaal.nl
Meer info: www.supersociaal.nl
Kledingbank Laarbeek
Kledingbank Laarbeek geeft goede gebruikte kleding gratis aan mensen met een laag inkomen. U kunt bij hen terecht met een inkomensverklaring of via een verwijzing van het Sociaal Team Laarbeek van de
gemeente, GGD, LEVgroep, Stichting Leergeld, schuldsanering, huisarts, Vluchtelingenwerk, Stichting ORO, MEE of de pastor. Verder kan
iedereen er goedkoop kleding kopen.
Adres: Beekerheide 23c in Beek en Donk.
Openingstijden: woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
De Kledingbank is telefonisch bereikbaar via tel. 06 - 2876 9081.
Meer info: www.kledingbanklaarbeek.nl
LEVgroep
Bij de LEVgroep kunt u terecht als:
• u vragen heeft over zorg, wonen, welzijn, opvoeden, relaties,
werken, geldzaken, formulieren
• u actief wilt zijn in uw wijk of buurt
• u meer wilt weten over vrijwilligerswerk
Lokale contact en adresgegeven:
• Beek en Donk, Ontmoetingscentrum, Otterweg 27.
Dorpsondersteuners Suzan de Koning, 06 - 1950 2192 of
Maartje Keizers, 06 - 4143 3277
• Lieshout, Dorpshuis, Grotenhof 2.
Dorpsondersteuner Bart Heldens, 06 - 4076 3470
• Mariahout, Buurthuis, Bernadettestraat 43,
Dorpsondersteuner Nathalie Ansems, 06 - 4853 2893
• Aarle-Rixtel.
Dorpsondersteuner Nicky van de Ven, 06 - 5537 0099
• Sociale Raadsliedenwerk, Els Weenink, 0492 - 598 989

U kunt de LEVgroep bereiken via het centrale telefoonnummer;
0492 - 598 989 en via sociaalteamlaarbeek@levgroep.nl
Taalhuis
Wilt u leren omgaan met de computer en internet?
Wilt u de Nederlandse taal beter leren lezen en schrijven?
Dan kunt u terecht bij het Taalhuis Laarbeek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Taalhuis
Laarbeek. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0492 - 328 800
of via info@taalhuislaarbeek.nl.
Stichting Jarige Job
Als u een laag inkomen heeft en geen geld heeft om de verjaardag
van uw kind te vieren, dan kunt u terecht bij Stichting Jarige Job. Zij
helpen de kinderen door het geven van een gratis verjaardagsbox.
Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis en op
school.
Wilt u de verjaardagsbox aanvragen, dat kan via
www.stichtingjarigejob.nl.
Ondernemerspunt
Bent u ondernemer en heeft u vragen op welk gebied dan ook? Dan
kunt u terecht bij het Ondernemerspunt van Senzer. Een deskundige
kan u helpen bij al uw vragen, kan u adviseren en ondersteunen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Ondernemerspunt. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer
0492 - 582 444 of via ondernemerspunt@senzer.nl.
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Kwijtscheldingsregelingen
Kunt u uw gemeente- en/of waterschapsbelasting niet betalen? Dan
kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af
van uw persoonlijke en fnanciële situatie (zoals inkomen, vermogen
en woonlasten).
Kwijtschelding kan aangevraagd worden voor de volgende belastingen:
• Rioolheffng
• Afvalstoffenheffng
• OZB gebruiker ‘niet woning’
Wanneer komt u in aanmerking?
Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan bepaalde gemeentelijke belastingen niet of gedeeltelijk te betalen. Er zijn normen opgesteld die
ieder half jaar wijzigen. Deze normen kunt u vinden op www.bs-ob.nl.
Hoe vraag ik kwijtschelding aan?
U kunt kwijtschelding aanvragen bij de Belastingsamenwerking
Oost-Brabant (BSOB) via www.bs-ob.nl.
U kunt dat doen op de volgende manieren:
Kwijtschelding aanvragen via het digitaal loket
Telefonisch kwijtscheldingsformulier aanvragen
U kunt telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen via
088 - 551 00 00, van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van
9.00 tot 16.00 uur. U krijgt het kwijtscheldingsformulier binnen twee
weken toegestuurd. Het ingevulde kwijtscheldingsformulier stuurt u
terug naar BSOB, Antwoordnummer 10175, 5340 VB Oss.

Kwijtscheldingsregelingen

Contact
Sociaal Team Laarbeek
0492 - 469 707
sociaalteam@laarbeek.nl,
www.laarbeek.nl

Super Sociaal
0492 - 552 876
info@supersociaal.nl
www.supersociaal.nl

CZ Zorgverzekering
whatsapp 06 - 1365 1950
www.gezondverzekerd.nl

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 23c
5741 HB Beek en Donk
06 - 2876 9081
www.kledingbanklaarbeek.nl
kledingbanklaarbeek@gmail.com

Senzer
0492 - 753 286
info@senzer.nl
www.senzer.nl
LEV-groep
0492 - 598 989
sociaalteamlaarbeek@levgroep.nl
www.levgroep.nl
Belastingsamenwerking
Oost-Brabant (BSOB)
088 - 5510 000
antwoordnummer 10175,
5340 VB Oss
www.bs-ob.nl
Stichting Leergeld
06 - 5097 9725
contact@gemert-bakel.leergeld.nl
www.leergeldgemert.nl

Taalhuis Laarbeek
0492 - 328 800
info@taalhuislaarbeek.nl
Stichting Jarige Job
www.stichtingjarigejob.nl
Ondernemerspunt
0492 - 582 444
ondernemerspunt@senzer.nl

