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Geef wijzigingen door
Krijgt u een uitkering? Dan is het belangrijk om wijzigingen 
door te geven aan de gemeente. Doe dit op tijd. Doet u 
dit niet of geeft u verkeerde informatie door? Dan krijgt u 
misschien teveel geld. Dat moet u dan terugbetalen. Ook 
kan de gemeente u een boete geven. Voorkom dit en geef 
wijzigingen op tijd door.

Hoe geeft u wijzigingen en inkomsten door?
Geef wijzigingen binnen tien werkdagen na de verande-
ring door met het “Formulier wijzigingen” op onze website: 
www.bergendal.nl/wijziging-uitkering-doorgeven. 
Inkomsten geeft u door met het “Formulier Inkomsten” op 
onze website: 
www.bergendal.nl/inkomsten-uitkering-doorgeven.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het werken met de computer? Of bij 
het digitaal doorgeven van wijzigingen of inkomsten? De 
medewerkers van de Formulierenbrigade kunnen u 
helpen. Maak een afspraak en bel 06 - 23 84 29 64. U kunt 
ook een afspraak maken op: 
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur.
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Lukt het niet om wijzigingen of inkomsten via onze website door te geven? 
Bel dan 14024 op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur of op vrijdag van 8.30 tot 
13.00 uur. 

Buddy app

Vindt u het moeilijk om overzicht te krijgen over uw financiën? Of wilt u gewoon iets beter weten waar 
uw geld naar toe gaat? Download dan de Buddy app op uw mobiele telefoon! De Buddy App is een 
financiële hulp. Zo krijgt u meer grip op uw geld. De app splitst uw vaste lasten en vrij te besteden 
geld. U ziet direct wat u nog kunt uitgeven. Lees meer op www.gezondverzekerd.nl/jouw-geldzaken.

Doe Mee! Regeling
Met de Doe Mee! Regeling helpt de gemeente u met de kosten voor het meedoen aan sportieve, 
creatieve en culturele activiteiten. Denk hierbij aan reis-, materiaal- of kledingkosten . En voor 
kinderen ook aan kosten voor zwemlessen, school of lidmaatschappen van verenigingen. U kunt de 
Doe Mee! Regeling 2022 tot en met 31 december 2022 aanvragen via onze website. Kijk op www.
bergendal.nl/doemee.

Heeft u een kind tussen de 4 en 18 jaar? Doe dan voor elk kind ook een aanvraag Kindpakket. Dit 
kan nu ook digitaal via: www.bergendal.nl/doemee.
Lever het aanvraagformulier Kindpakket samen in met het aanvraagformulier Doe Mee! Regeling.

Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
Heeft u 3 jaar of langer een bijstandsuitkering? Dan kunt u met de Individuele Inkomenstoeslag een 
extra bedrag krijgen. U moet hiervoor 21 jaar of ouder zijn en jonger dan de AOW leeftijd.
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de Individuele Inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden 
krijgen. Wel moet u de Individuele Inkomenstoeslag elke keer opnieuw aanvragen. Is het 12 
maanden geleden dat u de Individuele Inkomenstoeslag heeft gekregen? Vraag de Individuele 
Inkomenstoeslag dan weer aan. Zie: www.bergendal.nl/individuele-inkomenstoeslag.
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