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Vanaf 1 januari 2020 zijn de minimaregelingen
voor alle inwoners van de gemeente West Betuwe
gelijk. Heeft u minder inkomsten dan 120% van de
bijstandsnorm? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken
van deze regelingen.
Individuele inkomenstoeslag
Leeft u al 3 jaar of langer van een lage uitkering of een
laag loon? En heeft u de komende 12 maanden geen
uitzicht op een hoger inkomen? Dan krijgt u misschien
een extra bedrag om spullen te kopen die u van uw
uitkering of loon moeilijk kunt betalen.
Aanvragen: U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan
via het online formulier van de gemeente. Deze vindt u op
www.westbetuwe.nl/individuele-inkomenstoeslag.
Individuele studietoeslag
Volgt u een studie? En heeft u geen bijbaantje omdat u
een arbeidsbeperking heeft? Dan kunt u een bedrag van
300 euro per maand krijgen.
Aanvragen: U vraagt de toeslag aan bij Werkzaak
Rivierenland. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer
088 - 937 50 00. Of stuur een mail naar
info@werkzaakrivierenland.nl.

Bijzondere bijstand
Bent u genoodzaakt om bijzondere kosten te maken
die u niet kunt betalen? Dan krijgt u misschien een gift
of lening van de gemeente. Bijvoorbeeld om de eigen
bijdrage bij rechtsbijstand te betalen.
Aanvragen: U vraagt bijzondere bijstand aan via het
online formulier op de website van de gemeente. Deze
vindt u op www.westbetuwe.nl/bijzondere-bijstand.
Jeugdfonds Sport & Cultuur en Jeugdzwemfonds
Heeft u geen geld om uw kind(eren) naar een sportclub
te laten gaan? Of kunt u geen muziekles, zwemles,
dansles, theaterschool of andere creatieve cursus
betalen? Dan betaalt het Jeugdfonds de contributie of
het lesgeld.
Aanvragen: U kunt als ouder niet zelf een aanvraag doen.
U moet dit aan een tussenpersoon vragen, zoals een
leerkracht van school, een gezinsvoogd, een (school)
arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener.
Voor meer informatie neemt u contact op met Stijn
Brokx van Welzijn West Betuwe. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 06 - 233 22 831. Of stuur een mail naar
sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl.
Sport, cultuur en maatschappelijke deelname
Heeft u een laag inkomen, dan kunt u een vergoeding
aanvragen voor sportieve en culturele activiteiten.
indirecte schoolkosten. U ontvangt per gezinslid een

U ontvangt per gezinslid een bedrag van 250 euro.
Bijvoorbeeld voor het volgen van een cursus, het
betalen van internet- en telefoniekosten of om een
dagje weg te gaan.
Aanvragen: U vraagt deze bijdrage aan via het
online formulier van de gemeente. Deze vindt u op
www.westbetuwe.nl/deelname-sport-cultuur.
Stichting Leergeld West Betuwe
Heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4
tot 18 jaar? Dan kunt u bij Stichting Leergeld West
Betuwe een bijdrage aanvragen voor schoolactiviteiten.
Denk aan een vergoeding voor een schoolreisje, een
tweedehands laptop of fiets (alleen als deze gebruikt
worden voor school.) Maar ook voor een zomerkamp of
een sportkamp kunt u een vergoeding vragen.
Aanvragen: U vraagt een bijdrage aan via de website
van Stichting Leergeld: www.leergeld.nl/westbetuwe.
Regeling voor meerkosten chronisch zieken
Heeft u een chronische ziekte of handicap? Dan heeft u
mogelijk recht op een bedrag waarmee u hoge kosten
compenseert. Bijvoorbeeld kosten die u maakt voor
medicijnen, artsbezoeken en (fysio)therapie.
Aanvragen: U vraagt deze bijdrage aan via het
online formulier van de gemeente. Deze vindt u op
www.westbetuwe.nl/meerkosten.

Meer informatie
Voor vragen neemt u contact op met Team sociaal via
teamsociaal@westbetuwe.nl of telefoonnummer
0345 - 72 88 01.
Weten of u in aanmerking komt voor een van de
regelingen? De hoogte van een bijdrage is onder andere
afhankelijk van uw leeftijd en gezinssituatie. Voor een
overzicht van alle inkomens- en vermogensgrenzen kijkt
u op www.westbetuwe.nl/minimaregelingen.

Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Of
heeft u moeite om rekeningen op tijd te betalen? Vraag
dan schuldhulpverlening aan. Deze hulp is gratis.
Voor meer informatie of een adviesgesprek neemt u
contact op met Team sociaal via 0345 - 72 88 01. Of
mail naar shv@westbetuwe.nl.
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Team sociaal West Betuwe
Bij het Team sociaal kunt u terecht voor ondersteuning
en advies over zaken waar u in het dagelijks leven
tegenaan loopt. Heeft u vragen over uw gezin of relatie,
werk, inkomen, wonen, zorg, gezondheid, vervoer,
mantelzorg en dagbesteding? Of maakt u zich zorgen
over anderen? Zoek dan contact met onze medewerkers.
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