
Informatie over  
Geldzaken





Heeft u een laag inkomen? 
Komt u iedere maand geld tekort?
Heeft u extra kosten, maar kunt u deze niet betalen?

Dan kan de gemeente u misschien 
helpen. We steunen niet alleen 
mensen met een uitkering. Ook 
werknemers, ZZP-ers en senioren met 
een klein pensioen kunnen bij ons 
terecht als dat nodig is. 

In deze folder leest u kort welke 
mogelijkheden er zijn. Op de site 
van de gemeente Opmeer is meer 
informatie opgenomen. Ook vindt 
u daar formulieren om hulp of een 
uitkering aan te vragen.

Wilt u hulp of wilt u meer  
weten? 
• Kijk op www.opmeer.nl en zoek op 

wijkteam voor meer informatie. 
• Bel met 0226- 363 333 óf
• Mail naar wijkteam@opmeer.nl 

Lastig
• Vindt u het lastig om een formulier 

in te vullen?
• Begrijpt u vaak niet wat er staat, of 

wat u moet doen?
• Heeft u moeite met werken op de 

computer?

Kom dan naar het inloopspreekuur 
van het Wijkteam Opmeer.
Wilt u weten waar en wanneer wij 
spreekuur houden? Bel of mail ons 
of kijk op onze website voor meer 
informatie. 
Kijk op www.opmeer.nl en zoek op 
wijkteam voor meer informatie. 

Geen/tekort maandelijks inkomen?

Op zoek naar een baan
De eerste stap die u kunt nemen is 
op zoek gaan naar betaald werk. 
Meer informatie hierover kunt u 
terugvinden op www.werk.nl 

Verder is het goed om gebruik te 
maken van uw netwerk van vrienden, 

kennissen en familie. De kans is groot 
dat u een baan vindt via mensen die 
u kent. 

Daarnaast helpt het als u actief 
de uitzendbureaus bezoekt. 
Uitzendbureaus bemiddelen soms 
ook naar vast werk. Er zijn ook 



Bijzondere bijstand voor bijzondere kosten 

Heeft u extra kosten door bijzondere 
omstandigheden? Dan komt u 
misschien in aanmerking voor 
bijzondere bijstand. 

Bijzondere bijstand kunt u 
bijvoorbeeld aanvragen voor:
• zwemlessen zodat uw kind het 

zwemdiploma A en B kan halen;
• extra uitgaven die u heeft vanwege 

uw chronische ziekte of handicap;
• een computer voor uw kind; 
• de eigen bijdrage die u betaalt voor 

uw orthopedische schoenen.

uitzendbureaus die speciaal op zoek 
zijn naar werk voor senioren.

Uitkering
Heeft u geen werk gevonden, dan 
heeft u misschien een uitkering nodig 
om uw kosten te betalen. Waar u 
terecht kunt voor een uitkering is 
afhankelijk van uw situatie. 
Hieronder vindt u informatie over de 
belangrijkste uitkeringsinstanties:
• Het UWV: voor WW, WIA, Wajong, 

ZW. Op de site www.uwv.nl kunt 
u lezen hoe u een uitkering 

kunt aanvragen. Als u dit liever 
telefonisch bespreekt, dan kunt u 
bellen met nummer 0900 – 9294. 

• WerkSaam Westfriesland: voor een 
bijstandsuitkering

 Via www.werksaamwf.nl kunt 
u meer informatie vinden 
over het aanvragen van een 
bijstandsuitkering. Belt u liever? 
Neem dan contact op met 
WerkSaam, tussen 09.00 - 12.00 uur 
via nummer 0229 – 258 758. 





Wilt u graag sporten, naar het theater 
of een fiets kopen voor uw zoon of 
dochter? De volgende regelingen 
kunnen u hierbij helpen.

1. Doe Mee-fonds van 
 de gemeente Opmeer
Uit dit fonds kunt u een vergoeding 
krijgen voor onder andere:
• de kosten van de sportschool of 

sportvereniging
• schoolspullen en de schoolbijdrage
• lidmaatschap bibliotheek
• de activiteiten van Golf met Pit  

www.golfmetpit.nl

Hoeveel geld kunt u maximaal per 
jaar krijgen? 
• Voor uzelf is dit € 150,00. 
• Als u een kind heeft op de 

basisschool is dit € 250,00. 
• Voor een kind op de middelbare 

school is er € 365,00 per jaar 
beschikbaar. 

2. Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld 
vindt het belangrijk 
dat kinderen 
kunnen meedoen 
met sporten,  
schoolse en culturele activiteiten. Als 
een gezin een laag inkomen heeft 
of weinig leefgeld (door schulden), 
dan kan de Stichting helpen met de 
kosten. U kunt zelf een aanvraag 
indienen bij de Stichting. Kijk hiervoor 
op www.leergeldwestfriesland.nl

3. Stichting Samen
Stichting Samen is voor ieder kind 
en ouder in de gemeente Opmeer 
die om financiële redenen niet mee 
kunnen doen met sociale, culturele of 
sportieve activiteiten.
Dat kunnen zij door gericht financiële 
steun te bieden. Als we bij elkaar 
betrokken blijven, hebben we het 
Samen goed.

Meedoen met sport, recreatie of cultuur

De individuele inkomenstoeslag is een 
extra uitkering die u kan helpen als u:
• 3 jaar achter elkaar een laag 

inkomen heeft
• ouder bent dan 21 jaar, geen 

student bent en ook nog geen recht 
heeft op pensioen

• weinig bezittingen heeft en 
• geen kans heeft om uw inkomen te 

verhogen 
U kunt de toeslag één keer in de  
12 maanden krijgen. 

Langdurig een laag inkomen, de individuele  
inkomenstoeslag 



Een zorgverzekering via de gemeente

Heeft u een laag inkomen en 
weinig bezittingen? En wilt u een 
goede zorgverzekering voor lage 
kosten? Maak dan gebruik van de 
Gemeentepolis.  
Dit is een zorgverzekering die de 
gemeente Opmeer samen met Univé 
aanbiedt.

De Gemeentepolis bestaat uit een 
basisverzekering en 3 aanvullende 
verzekeringen. Met één van die 
aanvullende verzekeringen heeft u 
zelfs geen eigen risico meer.

De aanvullende verzekeringen 
kennen onder meer vergoedingen 
voor fysiotherapie, tandarts en 
de eigen bijdragen voor Wmo-

voorzieningen (zoals voor de hulp in 
het huishouden of de dagbesteding).

De gemeente betaalt mee aan uw 
verzekering. De premie die u zelf 
betaalt hangt af van de aanvullende 
verzekering die u kiest. 

Wilt u hulp of wilt u meer weten? 
• Kijk op www.gezondverzekerd.nl of 

op www.opmeer.nl 
• Bel met Univé via nummer  

072 - 5277 622.
• Loop binnen bij de Univéwinkel in 

Spanbroek aan het Cappellehof.  
Zorg dat u uw identiteitsbewijs,  
BSN-nummer en gegevens van uw 
huidige zorgverzekeraar meeneemt.

Voor meer informatie, kijk op:  
www.stichtingsamenopmeer.nl 
Wilt u een aanvraag doen? Stuur een 
mail naar samenopmeer@gmail.com 
Zet in deze mail:
1. voor wie de aanvraag gedaan 

wordt
2. aan welk project, activiteit of 

instantie/vereniging uw kind of 
jongere wil deelnemen

3. waarom heeft u een bijdrage 
van St. Samen nodig (voor deze 
deelname)





Andere (financiële) mogelijkheden

1. De belastingdienst
De belastingdienst helpt mensen 
met een laag inkomen en weinig 
bezittingen. Dit doen zij met een 
aantal toeslagen, zoals de zorgtoeslag 
en het kindgebonden budget. Ook 
zijn er bepaalde belastingkortingen 
waar u misschien gebruik van kunt 
maken. Kijk eens op de site van de 
belastingdienst of vraag de gemeente 
om met u mee te denken. 

2. Dubbele kinderbijslag voor  
kinderen jonger dan 18 jaar
Soms is het mogelijk om dubbele 
kinderbijslag voor uw kind 
aan te vragen bij de Sociale 

Verzekeringsbank.  
Dit kunt u doen als:
• uw kind thuis woont en intensieve 

zorg nodig heeft of
• uw kind door ziekte of handicap in 

een instelling woont en deze kosten 
worden betaald vanuit de Wet 
langdurige zorg, de Jeugdwet of de 
zorgverzekeraar of

• uw kind onderwijs volgt dat alleen 
wordt gegeven op een school ver 
weg van uw huis (bijvoorbeeld 
maritiem onderwijs of speciale 
opleiding voor topsporters) 

Meer informatie kunt u vinden op 
de site van de SVB en het Nibud. De 
gemeente kan u ook informeren. 

Student met arbeidsbeperking

Veel studenten hebben een bijbaan 
om hun studie te kunnen betalen. 
Maar studenten met een beperking 
kunnen dat soms niet. Voor hen is er 
de individuele studietoeslag. 

De hoogte van de studietoeslag is 
maximaal € 100,00 per maand. Het 
gaat om een bruto uitkering, dus hier 
moet nog wel (eventueel) belasting 
over worden betaald.

Voor de toeslag moet u voldoen aan 
de volgende regels:
• u bent minimaal 18 jaar oud.
• u heeft een beperking.
• u ontvangt studiefinanciering 

of een bijdrage dankzij de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage 
en schoolkosten (WTOS).

• u heeft geen of weinig bezittingen.
• u kunt wel werken, maar bent 

niet in staat het minimumloon te 
verdienen.



Besparen op uw uitgaven

Wilt u graag minder geld uitgeven, 
maar weet u niet hoe u hiermee moet 
beginnen? Door een overzicht te 
maken van uw inkomsten en uitgaven 
ziet u wat u echt moet betalen en wat 
kosten zijn waarop u kunt besparen. 

Hieronder leest u een paar 
bespaartips.

• Besparen gaat het makkelijkst op 
uitgaven die u niet persé hoeft 
te maken. Maar ook op uitgaven 
die moeten, zoals voor uw 
energieverbruik, kunt u besparen. 
Door korter te douchen gebruikt 
u minder gas en water. Door uw 
apparaten en het licht vaker uit te 
doen gebruikt u minder elektriciteit.

Kwijtschelding van belasting gemeente en waterschap

U kunt de gemeente vragen 
om de gemeentelijke en de 
waterschapsbelasting niet te hoeven 
betalen. Bijvoorbeeld omdat u een 
laag inkomen en weinig bezittingen 
heeft. We noemen dit dan een 
verzoek om kwijtschelding. 

Soms krijgt u de kwijtschelding 
automatisch, soms moet u daarvoor 

zelf een verzoek doen. Meer 
informatie over de mogelijkheden 
kunt u terugvinden op de site van de 
gemeente Opmeer. 

Wilt u hulp of wilt u meer weten?  
Bel dan naar de gemeente en vraag 
naar de afdeling Financiën.

3. Voordelen voor 60 plussers
Ouder worden, maar wel actief 
blijven. 
De NS, maar ook allerlei verenigingen 
(zoals de ANWB, de ANBO of omroep 
MAX) geven kortingen op reizen of 
uitjes. 

4. De Voedselbank Westfries-
land 
De Voedselbank helpt mensen die 
(tijdelijk) geen geld hebben voor een 
eenvoudige maaltijd. Dit doen zij 

door een voedselpakket te geven. 
Kijk op www.voedselbankwf.nl voor 
meer informatie of bel tussen 09.00 
en 12.00 uur naar 0229 – 504 821. 

 



Onbetaalde rekeningen? Het kan iedereen overkomen!

Wilt u voorkomen dat u schulden 
maakt? Het Wijkteam van de 
gemeente Opmeer helpt u graag! We 
maken samen met u een plan om uw 
geldzaken weer op orde te krijgen!

Of maakt u zich zorgen over de 
rekeningen die u (nog) moet betalen? 
Neem dan contact op met het 
Wijkteam Opmeer. 

Wacht niet te lang met het vragen 
om hulp en bedenk dat u echt niet de 
enige bent. Voorkom schulden! 
Het Wijkteam Opmeer helpt u daar 
graag en gratis bij.
Kijk op www.opmeer.nl/zorg-en-
ondersteuning,bel met 0226 363 333 
of mail naar wijkteam@opmeer.nl

Schuldhulpmaatje
Komt u niet meer uit met uw geld of 
heeft u schulden? SchuldHulpMaatje 
helpt! Een deskundige en 
betrouwbare vrijwilliger helpt u graag 
weer op de weg met uw geldzaken.
Contact: 06 459 215 29 of 
info@schuldhulpmaatje-wf.nl 
SchuldHulpMaatje helpt gratis.

• In de supermarkt staan de duurdere 
merken altijd op ooghoogte. 

 Even bukken of strekken kan 
interessante besparingen opleveren. 
Haal ook uw  boodschappen voor 
meerdere dagen tegelijk in huis. 
Hoe vaker u in de supermarkt komt, 
hoe meer extraatjes u koopt. 

• Op advertentiewebsites kunt u 
vaak terecht voor een goedkoper 
alternatief. Of loop eens binnen 
bij de voordeeldrogist of bij de 
kringloopwinkel.

Meer weten over omgaan met geld of 
heeft u hulp nodig? 
Neem dan contact op met het 
Wijkteam. Via internet is er ook veel 
na te lezen. Kijk bijvoorbeeld eens op 
de volgende sites:
• www.wijzeringeldzaken.nl  
• www.meerkosten.nl  
• www.nibud.nl 
• www.berekenuwrecht.nl  



Verantwoording 
We hebben de informatie in deze brochure gecontroleerd en gaan er vanuit dat de informatie klopt. Toch kan 
er iets fout zijn of niet helemaal compleet. Ontdekt u een fout in deze brochure? Stuur dan een e-mail naar 
gemeente@opmeer.nl. Informatie verandert snel, we kunnen dat niet altijd direct corrigeren op de site of in de 
brochure. Daarom kunt u géén rechten ontlenen aan deze informatie en schema’s. De gemeente betaalt niet voor 
het nadeel van mogelijke fouten.  


