
Participatievoorzieningen voor mensen met een laag besteedbaar inkomen

Financieel fit



Inkomen en vermogen
U hebt een laag inkomen als uw inkomen 

tot 130% van het minimum bedraagt. 

Rondkomen met een laag inkomen is niet 

gemakkelijk. Daarom hebben we in de 

gemeente Heumen verschillende financiële 

regelingen. Deze regelingen zijn er niet 

alleen voor men sen met een uitkering, 

maar ook voor werkende mensen die een 

laag inkomen hebben. De regelingen 

gelden in Heumen, Malden, Nederasselt  

en Overasselt.

Of u in aanmerking komt, hangt af van  

uw inkomen en van uw vermogen. De 

inkomensgrens kan wisselen per regeling. 

Soms gelden vermogensgrenzen die 

afhankelijk zijn van uw leefvorm.

Hebt u een laag inkomen? Dan zijn er verschillende financiële regelingen voor u. 
Dit noemen we participatievoorzieningen. In deze folder staan ze op een rij.

Ondersteuning voor inwoners met een 
inkomen tot 130% van het minimum

Voor jongeren jonger dan 21 jaar gelden andere normbedragen.

Normen per 1 januari 2021, inclusief vakantietoeslag

Leefvorm
Inkomensgrens 
100% van het 
minimum

Inkomensgrens 
101% van het 
minimum

Inkomensgrens 
110% van het 
minimum

Inkomensgrens 
130% van het 
minimum

Toegestaan  
ver mogen/
spaargeld

Alleenstaande 1.075,44 1.086,19 1.182,98 1.398,07 6.295,-

Alleenstaande  
ouder

1.075,44 1.086,19 1.182,98 1.398,07 12.590,-

Gehuwd/ 
samenwonend

1.536,34 1.551,70 1.182,98 1.997,24 12.590,-

Normen Pensioengerechtigden per 1 januari 2021

Leefvorm
Inkomensgrens 
100% van het 
minimum

Inkomensgrens 
110% van het 
minimum

Inkomensgrens 
130% van het 
minimum

Toegestaan  
ver mogen/
spaargeld

Alleenstaande of alleenstaande 
ouder

1.195,97 1.315,57 1.554,76 6.295,-

Gehuwd, beiden 
pensioengerechtigd

1.620,74 1.782,81 2.106,96 12.590,-

Gehuwd, één pensioen-
gerechtigd, de ander niet

1.620,74 1.782,81 2.106,96 12.590,-



Regeling Bedrag Inkomensgrens Voor wie? Bedoeld voor

Individuele 
inkomenstoeslag

Afhankelijk 
van uw 
gezinssituatie

101% van het 
minimum

Inwoners van 
21 jaar tot 
pensioen-
gerechtigde 
leeftijd

Personen die 
langdurig, 
minstens 3 jaar, 
een laag inkomen 
hebben

Individuele 
studietoeslag

€ 75 per maand Recht op studie- 
financiering of 
WTOS

Inwoners van 
18 jaar en ouder

Studerenden 
met een arbeids-
handicap

Individuele 
bijzondere 
bijstand

Afhankelijk van 
de situatie en 
vraag

110% van het 
minimum

Inwoners van 
18 jaar en ouder

Individuele, 
bijzondere, 
noodzakelijke 
kosten

Maatschappelijke 
participatie (Wij 
doen mee!)

€ 100 per jaar

€ 175 per jaar

130% van het 
minimum

Elk gezinslid dat 
meedoet

Elk gezinslid dat 
meedoet

Deelname aan 
sociaal-culturele, 
sportieve  
activiteiten of 
lidmaatschap

Lidmaatschap

Participatie 
schoolgaande 
kinderen

€ 200 per jaar 
per kind

130% van het 
minimum

Ouders/verzorgers 
van kinderen in  
het voortgezet 
onderwijs

Bijkomende 
school- en 
studiekosten

Stichting 
Leergeld De 
Stuwwal

Afhankelijk van 
de situatie en 
de vraag

130% van het 
minimum

Ouders van 
kinderen van 
4 - 18 jaar

Bijkomende kosten 
zoals computer, 
zwemlessen, 
schoolkosten, fiets, 
ouderbijdrage

Collectieve 
aanvullende 
ziektekosten- 
verzekering

Lagere premie op 
basisverzekering 
+ bijdrage 
gemeente van 
€ 16,56 of € 34,50 
per maand

130% van het 
minimum

Inwoners met een 
basisverzekering 
bij VGZ/IZA of CZ

Basisverzekering 
en uitgebreid 
aanvullend pakket

Financiële 
Tegemoetkoming 
Wmo

€ 250 per jaar 110% van het 
minimum

Inwoners met een 
beperking of 
chronisch 
psychische of 
psychosociale 
problemen

Compensatie van 
de meerkosten als 
gevolg van de 
beperking 

Welke regelingen zijn er?



www.heumen.nl

Aanvragen doet u met het aanvraag-

formulier Participatiev oorzieningen.  

Met één formulier kunt u voor ver schil-

lende regelingen tegelijkertijd een 

aanvraag indienen. Een aanvraag voor  

een Individuele Inkomstentoeslag of 

bijzondere bijstand doet u met een  

apart aanvraagformulier, omdat hiervoor 

andere voorwaarden gelden.

Aanvraagformulieren kunt u tijdens 

openingstijden ophalen bij het 

gemeentehuis, Kerkplein 6 in Malden.  

Ook kunt u informatie of een formulier 

aanvragen door een mail te sturen  

naar soza@heumen.nl. 

Kom naar het inloopspreekuur in  
het gemeentehuis 
Heeft u vragen? Of heeft u hulp nodig  

bij het invullen van het formulier?  

Op maandag en donderdag kunt u  

van 8.30 tot 12.00 uur zonder afspraak 

terecht in het gemeentehuis.

Afspraak maken
Wilt u op een ander tijdstip langs  - 

komen of wilt u dat iemand van de 

gemeente bij u thuis komt? Maak  

dan een afspraak via telefoon nummer  

024 - 358 83 00 of 14 024.

We zijn elke ochtend, behalve de dinsdag, 

van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch 

bereikbaar.

Stichting Leergeld de Stuwwal
Voor de contactgegevens kijk op: 

www.leergeld.nl/destuwwal

Aanvragen of meer weten?

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen • januari 2021

Door de 

coronamaatregelen zijn  

de openingstijden gewijzigd.  

Om contact op te nemen met  

de gemeente kunt u bellen:  

024 - 358 83 00 of 14 024.  

Of kijk op de website  

www.heumen.nl.


