
Hoe kan de gemeente u financieël helpen?

In deze dure tijden is voor sommige van onze (mede)bewoners lastig of soms zelfs onmogelijk om de
financiële eindjes aan elkaar te knopen. Deze folder bevat informatie over verschillende financiële
mogelijkheden waarvoor u kunt aankloppen bij de gemeente of bij de landelijke overheid.  



Collectieve zorgverzekering. Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die je afsluit met een 
grote groep mensen, zoals bijvoorbeeld via uw werkgever. 

Kwijtschelding waterschapslasten via het Noordelijk Belastingkantoor. Heeft u een laag inkomen? Dan hoeft 
u mogelijk geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke situatie.  

Via Bureau Zelfstandigen Friesland zijn er wellicht mogelijkheden voor ondernemers met financiële 
problemen. Bij dit Bureau zijn bijna alle Friese gemeenten aangesloten en zij kunnen ondernemers adviseren 
en (financieel) ondersteunen. (Kijk op bureauzelfstandigenfryslan.nl)

Via de Belastingdienst zijn er diverse regelingen en toelagen waardoor u wellicht meer financiële armslag 
kunt krijgen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kind gebonden budget, etc. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. (Kijk op belastingdienst.nl)

Financiële hulp op landelijke niveau

Bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente of via de gemeentelijke website kunt u informeren of u in 
aanmerking komt voor financiële hulp. Ook kunt u via het Klant Contact Centrum een afspraak maken voor overleg 
of om uw vragen te beantwoorden.

           www.ameland.nl

           (0519) 555 555

Energietoeslag. De energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de 
stijgende energierekening. De toeslag bestaat uit een eenmalig bedrag per huishouden.

Toelage uitwonende studenten. Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen op grond van de 
regeling Toelage Uitwonende Studerenden (TUS) in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Het 
betreft een toelage voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten 
van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en geen
studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor in aanmerking.

Kindpakket. Het kan voorkomen dat u als ouder(s) te weinig inkomen heeft om uw kind(eren) mee te laten 
doen aan bijvoorbeeld een schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren. 'Samen voor alle 
kinderen' is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en 
heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Uitkering bijzondere bijstand. De gemeente bekijkt of u recht heeft op bijzondere bijstand. Bijzondere
bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. 
Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten.

Noodfonds. Via het Gebiedsteam Ameland zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van het 'Noodfonds'. 
Bij dit Fonds is er de mogelijkheid om wekelijks bij u thuis een voedselpakket te laten bezorgen. Het 
gebiedsteam heeft hierin een adviserende rol. Aanmeldingen kunnen ook via buren, vrienden en kennissen 
worden gedaan. Het is echter wel de bedoeling dat betrokkene zelf ook op de hoogte is.

De PING-consulent. Eén keer per maand komt de heer Berend Veen van PING op Ameland. Hij kan u helpen 
met alle financiële vragen, zoals het invullen van formulieren, belastingaangiften, schuldhulpverlening, een 
financieel plan voor u opstellen, etc. Wanneer u liever wilt dat hij bij u thuis langs komt dan is dat ook 
mogelijk. U kunt een afspraak maken via (0519) 555 555. 

Financiële hulp waarvoor u terecht kunt bij de gemeente


