
 
 

PERSOONLIJK  PARTICIPATIEBUDGET PENSIOENGERECHTIGDEN 
2023 
 

Voor mensen met een AOW-uitkering en geen of een klein pensioen én weinig 

vermogen is er jaarlijks een persoonlijk participatiebudget beschikbaar.  
 

Behoort u tot die doelgroep? Lees dan verder! 
 
Wat is het doel van het participatiebudget? 

Het participatiebudget geeft u wat financiële ruimte om deel te kunnen nemen 
aan (betaalde) activiteiten in uw sociale omgeving. U kunt het bijvoorbeeld 

gebruiken voor een dagje uit, een kien- of kaartmiddag, andere georganiseerde 
activiteiten, een cursus of het betalen van contributies (van bijvoorbeeld 
ouderenbond KBO).  

 
Komt u in aanmerking? 

Of u het participatiebudget krijgt hangt af van uw inkomen en uw vermogen: 
- U woont nog zelfstandig? Uw inkomen, inclusief het vakantiegeld, over de 

afgelopen 12 maanden mag gemiddeld niet hoger zijn geweest dan € 1.596,80 

per maand (alleenstaand) of € 2.168,64 per maand (echtpaar). 
- U woont in een zorginstelling? Uw inkomen, inclusief het vakantiegeld en na 

aftrek van de eigen bijdrage Wlz, over de afgelopen 12 maanden mag 
gemiddeld niet hoger zijn geweest dan € 459,14 per maand (alleenstaand) of 
€ 766,72 per maand (echtpaar). 

- Uw vermogen is niet hoger dan € 7.605,00 per persoon.   
 Wij kijken daarbij naar wat u op de betaal- en/of spaarrekening(en) heeft 

staan maar ook bijvoorbeeld naar de (over)waarde van een eigen huis, 
waarde van beleggingen, waardevolle bezittingen en soms de waarde van een 
auto. 

 
Hoe hoog is het participatiebudget? 

Als u in aanmerking komt voor het participatiebudget dan krijgt u, als u 
alleenstaand bent, € 250,00. Als echtpaar krijgt u samen € 400,00. 

Ook mag u dan gebruik maken van de regeling bijzondere kosten. Hieruit krijgt u 
iedere maand een ‘tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering’ van € 20,00 
(per persoon). Andere bijzondere kosten uit de regeling kunt u apart declareren. 

U krijgt meer informatie bij de toekenningsbrief van het participatiebudget. 
 

Hoe kunt u het aanvragen? 
Het aanvraagformulier voor het persoonlijk participatiebudget is verkrijgbaar bij 
de gemeente. U kunt daarvoor bellen (0475-859000) of het formulier 

(Verzamelaanvraagformulier Sociaal Domein 2023) via internet downloaden. Vul 
het formulier in, doe de gevraagde bewijsstukken erbij en stuur alles naar de 

gemeente of lever het daar in. Er wordt dan gekeken of u het participatiebudget 
krijgt. 

 

 


