Als u in de gemeente Oude IJsselstreek woont

Regeling

Voor wie

Waarvoor

Hoeveel

Waar aanvragen

Bijzondere bijstand

Inwoners met laag inkomen en
bijzondere kosten.

Tegemoetkoming verplicht eigen
risico zorgverzekering. Tegemoetkoming voor brillen/contactlenzen en hoortoestellen. Kosten
bewindvoering en mentorschap.
Eigen bijdrage rechtsbijstand.
Eigen bijdrage tandartskosten.
Vergoeding van vervoerskosten
(bezoek aan arts, therapeut,
ziekenhuis buiten de gemeente).
Tegemoetkoming meerkosten
warme maaltijd. Tegemoetkoming
pedicurekosten. Tegemoetkoming
personenalarmering.

Afhankelijk van bijzondere
omstandigheden kunnen kosten
(deels) vergoed worden.

Zorgloket Oude IJsselstreek
Staringstraat 25
7081 BN Gendringen
t (0315) 292 292
e info@oude-ijsselstreek.nl
www.oude-ijsselstreek.nl

Collectieve aanvullende
ziektekostenverzekering

Inwoners met een inkomen tot
110% van het minimumloon.

Inwoners met een zorgverzekering
bij Menzis kunnen het gehele
jaar instappen, indien niet bij een
andere maatschappij verzekerd,
dan kan het pas zodra er van
zorgverzekaar overgestapt kan
worden.

Voor 2020 kunt u zich collectief
aanvullend verzekeren in de
pakketten GarantVerzorgd 1 en
GarantVerzorgd 2. Daarnaast is het
mogelijk om verschillende tandartsverzekeringen af te sluiten.

Zorgloket Oude IJsselstreek

Individuele
inkomenstoeslag

Inwoners ouder dan 21 jaar die
tenminste 3 jaar een inkomen
tot maximaal 110% van de voor
hen geldende bijstandsnorm
ontvangen.

Inwoners die geen student zijn en
geen vermogen boven het vrij te
laten vermogen van de bijstandswet hebben.

Alleenstaande € 374,00
Alleenstaande ouder € 449,00
Gehuwden € 534,00.

Zorgloket Oude IJsselstreek

Meedoenregeling

Inwoners met een inkomen tot
maximaal 110% van de voor hen
geldende bijstandsnorm. Niet voor:
kinderen onder de
4 jaar, studenten en scholieren met
een inkomen uit WTOS 18+ of
Studiefinanciering.

Sociale, culturele, educatieve en
sportieve activiteiten.

Kosten van de activiteiten tot
maximaal € 135,00 per gezinslid.

Zorgloket Oude IJsselstreek

Computerregeling voor
kinderen op het voortgezet onderwijs

Inwoners met een inkomen tot
maximaal 110% van de voor hen
geldende bijstandsnorm met 1
of meer kinderen die naar het
voortgezet onderwijs gaan (tussen
12 en 18 jaar).

Aanschaf computer.

Maximaal € 400,00.
De aanvraag moet worden
gedaan in het kalenderjaar waarin
de kosten worden gemaakt.

Zorgloket Oude IJsselstreek

Regeling toelage schoolgaande
kinderen

Gezinnen met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar met
een inkomen tot maximaal 110%
van de voor hen geldende bijstandsnorm en een vermogen niet hoger
dan het vrij te laten vermogen op
grond van de Participatiewet

Vrij te gebruiken voor aanschaf
schooltas, fiets, buitenschoolse
activiteiten, enz.

Kinderen die basisonderwijs
volgen:
à € 50,00 per schooljaar.

Zorgloket Oude IJsselstreek

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Inwoners met een inkomen op
sociaal minimum die niet teveel
vermogen hebben.

De gemeente kan in sommige
gevallen de gemeentelijke
belastingen kwijtschelden.
Dit geldt over het algemeen alléén
voor de afvalstoffenheffing en
rioolbelasting.

Schulddienstverlening

Inwoners met problemen met het
betalen van vaste lasten of schulden waar zij niet alleen uitkomen.

Kinderen die voortgezet en/of middelbaar onderwijs volgen:
à € 150,00 per schooljaar.
Gemeente Oude IJsselstreek
Staringstraat 25
7081 BN Gendringen
t (0315) 292 292
e info@oude-ijsselstreek.nl
www.oude-ijsselstreek.nl
Gemeente Oude IJsselstreek
Sociaal Domein
Staringstraat 25
7081 BN Gendringen
t (0315) 292 292
(optie 2 in het keuzemenu)
e zorgloket@oude-ijsselstreek.nl
www.oude-ijsselstreek.nl
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Formulierenhulp
Oude IJsselstreek

Inwoners die moeite hebben met
het invullen van
formulieren.

Formulieren en vragen over:
uitkeringen
zorg
bijzondere bijstand
stadsbank
school
werk en inkomen
kwijtschelding
machtiging

Hoeveel

Waar aanvragen
Aanmelden kan op verschillende manieren.
Per computer
Ga naar www.sociaalwerk-oij.nl en klik op
‘aanmelden’.
Via het inloopspreekuur
Formulierenhulp:
• op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur
in de bibliotheek van Terborg,
Herman van Velzenstraat 1
• op vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur in de
Mini Manna (oude Antoniusschool) aan
de Kanunnik de Vriesstraat 42 in Ulft
Telefonisch/per e-mail
Neem contact op met Michael Muldervia
michael@sociaalwerk-OIJ.nl of op
06 55 46 41 20.

Vragen over:
•
•
•
•
•
•
•
•

juridische zaken
geld en schulden
gezin en opvoeden
mantelzorg
relatie en scheiding
ruzie en geweld
verlies en eenzaamheid
vrijwilligerswerk

Hulp online oost
Oude IJsselstreek
www.hulponlineoost.nl

