
 Ondersteuning voor mensen 
met een laag inkomen 
Een extraatje bovenop uw inkomen? Kijk welke extra fnanciële ondersteuning u 
kunt aanvragen als u een laag inkomen en weinig spaargeld heeft. 



Heeft u een bijstandsuitkering? Of een laag inkomen uit werk of 

een andere uitkering? En heeft u weinig spaargeld? Dan kunt u 

extra fnanciële ondersteuning aanvragen. Als vergoeding voor 

bepaalde kosten of als extraatje bovenop uw inkomen. In deze 

folder vindt u een overzicht van de regelingen in de gemeente 

Westvoorne. Zo kunt u makkelijk zien welke regeling voor u 

bedoeld is en hoe u een aanvraag indient. 



  

  

  

  

  
 

   

   

   

 

  

   

  

Toeslagen en financiële regelingen 

Denk aan de volgende regelingen: 

• Participatiepakket: voor volwassenen om deel te nemen aan activiteiten, 
zoals sport. 

• Kindpakket: om kinderen te laten deelnemen aan sport- en schoolactiviteiten. 
Ook is een tegemoetkoming in de kosten van een computer of iPad mogelijk. 

• Woonkostentoeslag: een toeslag als de kosten van huur of hypotheek te 
hoog zijn gezien uw inkomen. 

• Individuele inkomenstoeslag: een jaarlijkse toeslag als u al drie jaar een 
laag inkomen heeft en er geen uitzicht is op inkomensverbetering. 

• Collectieve zorgverzekering: de gemeente biedt deze zorgverzekering 
samen met CZ aan. U kunt maandelijks een tegemoetkoming in de 
premiekosten ontvangen. 

• Bijzondere bijstand: u kunt bijzondere bijstand ontvangen voor 
bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor rechtshulp of de kosten van bewind. 

• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: voor afvalstoffenheffng, 
hondenbelasting en OZB. 

• Individuele studietoeslag: een halfjaarlijkse vergoeding voor studenten 
die door een arbeidshandicap niet kunnen bijverdienen. 

Voor de regelingen gelden aanvullende voorwaarden. 
Neem daarom altijd contact op met de gemeente. 

14 0181 

infowis@westvoorne.nl 

www.westvoorne.nl/bijstand-uitkeringen 
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Wat is een laag inkomen? 

Een laag inkomen is een inkomen op of iets boven bijstandsniveau. 
Dat noemen we ook wel het sociaal minimum. Dat is het bedrag dat u 
volgens de overheid minimaal per maand nodig heeft om van te leven. 
Het hangt van uw persoonlijke situatie af hoe hoog het sociaal minimum 
voor u is. Het maakt bijvoorbeeld uit hoe oud u bent en of u kinderen heeft. 

Of u recht heeft op fnanciële ondersteuning hangt ook af van hoeveel spaar-
geld u heeft. De vermogensvrijlating voor een alleenstaande is ruim € 6.500,-. 
Voor een alleenstaande ouder en samenwonenden of gehuwden is dat ruim 
€ 13.000,-. Er is een extra vrijlating voor vermogen in een eigen huis. 

Andere vormen van ondersteuning 

Naast toeslagen en fnanciële regelingen bieden de gemeente en andere 
organisaties ook andere vormen van ondersteuning. 

Stichting Leergeld 
Wanneer u naast het Kindpakket van de gemeente nog extra hulp nodig heeft, 
kunt u materiële voorzieningen aanvragen bij Stichting Leergeld. U kunt hierbij 
denken aan een laptop, verjaardagsbox of een schoolspullenpas. 

www.elkkinddoetmee.nl/westvoorne 
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Zorg en ondersteuning bij het bewegen in en rond het huis 
Heeft u een ondersteuningsvraag? Heeft u een lichamelijke of psychische 
beperking en heeft u bijvoorbeeld problemen met het huishouden of vervoer, 
dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Een klantmanager gaat met u in 
gesprek over uw vraag en uw situatie. Samen met u wordt bekeken wat u zelf 
nog kunt of wat u met hulp van familie, vrienden of buren kunt. Mocht dat uw 
probleem niet oplossen, dan heeft u misschien recht op hulp vanuit de Wmo. 

wmo@westvoorne.nl 

www.westvoorne.nl/wmo 

Schulddienstverlening 
Heeft u fnanciële problemen of schulden en komt u er zelf niet meer uit? 
Iedereen heeft recht op schulddienstverlening, de hoogte van uw inkomen 
maakt hierbij niet uit. Schulddienstverlening is gratis en heeft geen wachtlijsten. 
De gemeente kan direct hulp bieden. 

www.westvoorne.nl/schuldhulpverlening 

Gratis taaltrajecten 
Wilt u les in taal? Of wilt u computerles om uw digitale vaardigheden te 
verbeteren? Adriënne de Jong van het digiTaalhuis kan u hierbij helpen. 

06 11 34 83 35 

www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/digitaalhuis 
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Ondersteuning bij opvoeding 
Er is ook ondersteuning bij de opvoeding mogelijk. Hierbij kunt u denken 
aan ondersteuning van kinderen bij angst, depressie, kwetsbaarheid of 
een taal- en spraakachterstand. Ook kunt u in bepaalde gevallen 
leerlingenvervoer aanvragen. 

www.westvoorne.nl/jeugd-en-gezin 

Voedselbank 
Inwoners van Westvoorne kunnen gebruikmaken van de voedselbanken in 
Brielle en Hellevoetsluis. De Voedselbank verstrekt voedselpakketten voor 
wie zelf geen geld heeft om alle boodschappen van te betalen. 

Voedselbank Brielle 

06 46 60 24 53 (Marlon Abrahams)

 of 06 40 37 28 55 (Cees de Bruin) 

voedselbankbrielle@gmail.com 

www.brielle.nl/voedselbank 

Voedselbank Hellevoetsluis 

06 24 21 43 19 

aanvragen@hellevoetsluis.voedselbankennederland.nl 

www.hellevoetsluis.voedselbankennederland.nl 
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Meedoen 
Samen is vaak leuker dan alleen. In de gemeente Westvoorne zijn verschillende 
organisaties actief die activiteiten organiseren voor jongeren en ouderen. 
Zo organiseert Stichting Welzijn Ouderen activiteiten voor ouderen. Voor hulp 
bij bijvoorbeeld het doen van boodschappen, de hond uitlaten of voor een 
luisterend oor, kunt u kijken op de website van Fijn je te zien. Voor jongeren 
tussen de 12 en 23 jaar is er Stichting PUSH. Deze stichting helpt jongeren 
om hun talenten te ontwikkelen en is aanwezig op plekken waar jongeren zijn. 

Stichting Welzijn Ouderen 

www.catharina.nl/locaties/brielle/welzijn-ouderen-brielle 

Fijn je te zien 

www.fjnjetezien.nl 

Stichting PUSH 

www.stichting-push.nl 
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Heeft u vragen of zorgen over geld? 
Heeft u vragen of zorgen over uw inkomen of schulden? Neem dan contact op 
met de medewerkers van team WIS van de gemeente Westvoorne. Zij kunnen u 
advies geven en ondersteunen als u hulp nodig heeft. 

Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje 

Postbus 550, 3235 ZH Rockanje 

(0181) 40 80 00 / 14 0181 

infowis@westvoorne.nl 

www.westvoorne.nl 

mailto:infowis%40westvoorne.nl?subject=
http://www.westvoorne.nl
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