Uitsluitend geldig voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen
1. Activiteitenfonds
Deze regeling is erop gericht om mensen met een minimaal inkomen de mogelijkheid te bieden om deel te
nemen aan maatschappelijke activiteiten. De vergoeding is € 85,- per gezinslid per kalenderjaar (kinderen
ouder dan 18 jr. worden niet meegerekend). Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de
bijstandsnorm EXCLUSIEF VAKANTIETOESLAG Bewijsstukken van de gemaakte kosten dient u wél te
bewaren, maar hoeven niet bij de aanvraag ingeleverd te worden.
(personen van 21 tot 65 jaar)
Alleenstaande
€ 923,90 x 95% + 20% = € 1.053,25 excl. VT
Alleenstaande ouder
€ 1.187,87 x 95% + 20% = € 1.354,17 excl. VT
Gehuwd/samenwonend € 1.319,85 x 95% + 20% = € 1.504,63 excl. VT
(personen van 65 jaar en ouder)
Alleenstaande
€ 1.013,58 x 95% + 20% = € 1.155,48 excl. VT
Gehuwd/samenwonend € 1.395,13 x 95% + 20% = € 1.590,45 excl. VT
2. Bijkomende Studiekostenregeling
Deze regeling is erop gericht om mensen met een minimaal inkomen tegemoet te komen in de bijkomende
studiekosten voor hun kinderen tot 18 jaar. Het betreft alle schoolkosten die u voor uw kind maakt behalve de
schoolboeken (bijv. schriften, schoolreisje, schoolfonds, internet etc.) Uw inkomen mag niet hoger zijn dan
120% van de bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger dan het vrij te laten vermogen.*
De vergoeding is:
€ 100,- per kind op de basisschool
e
€ 350,- per kind in het 1 jaar van het voortgezet onderwijs
e
€ 250,- per kind vanaf het 2 jaar van het voortgezet onderwijs
Bewijsstukken van de gemaakte kosten dient u wel te bewaren, maar hoeven niet bij de aanvraag
ingeleverd te worden.
3. Kosten Peuterspeelzaal
Deze kosten worden volledig vergoed gedurende maximaal 11 maanden van een kalenderjaar totdat uw kind 4
jaar wordt. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger dan
het vrij te laten vermogen.*
4. Categoriale Bijstand Chronisch zieken en gehandicapten
Deze regeling is erop gericht om mensen met een laag inkomen met een ziekte of handicap tegemoet te
komen in de verborgen kosten. De vergoeding is € 200,- per huishouden!!
Voorwaarden: (u dient aan één van de drie onderstaande voorwaarden te voldoen)
U of iemand uit uw gezin heeft een WAO of Wajong-uitkering van 80 tot 100% óf
U of iemand uit uw gezin heeft langdurig huishoudelijke hulp (dwz langer dan een halfjaar) óf
U of iemand uit uw gezin heeft een WMO-voorziening (vervoerspas of woningaanpassing of anders)
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger dan het vrij te
laten vermogen*
5. Gemeente Extra Plus Pakket (GEPP) De gemeente Hoogeveen heeft met Zilveren Kruis Achmea een collectief
pakket afgesloten. Wat is uw voordeel?
U hoeft het verplicht eigen risico niet meer te betalen (2012: € 220,-)
U ontvangt een korting op uw premie
U kunt voor bepaalde kosten een aanvullende vergoeding ontvangen (bijv. voor een bril,
tandartskosten of de eigen bijdrage voor Thuiszorg)
Voorwaarden:
U bent voor ziektekosten verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea

U bent niet ergens anders collectief verzekerd
U bent 3 sterren verzekerd van de Beter Af Polis
U bent 2 sterren verzekerd van de Beter Af Tandarts Polis
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger dan het vrij te
laten vermogen*
De ingangsdatum dat u kunt toetreden tot dit pakket (indien u al verzekerd bent bij Zilveren Kruis Achmea)
e
e
is de 1 van de maand volgend op de aanvraagdatum, mits ingeleverd vóór de 15 .
Bent u elders verzekerd voor uw ziektekosten, dan kunt u per 1 januari aanstaande overstappen.
6. Bijzondere Bijstand
Hebt u noodzakelijke kosten van bestaan die uit bijzondere omstandigheden voortvloeien? Dan komt u
wellicht in aanmerking voor Bijzondere Bijstand. Denk hierbij aan bijv. de eigen bijdrage advocaatkosten of
onder bepaalde voorwaarden uw bewindvoeringskosten. Wij maken een draagkrachtberekening om te
beoordelen of u de kosten volledig of voor een deel vergoed krijgt. Tevens hanteren wij hier een
vermogenstoets.
7. Langdurigheidstoeslag (LDT)
Deze regeling is erop gericht om mensen (21-64 jaar) die langdurig (minimaal 36 maanden aanéénsluitend) een
inkomen hebben niet hoger dan de bijstandsnorm, tegemoet te komen in de aanschaf van duurzame goederen
zoals een wasmachine, koelkast e.d.. Uw inkomen mag 36 maanden aanéénsluitend niet hoger zijn dan de
bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger dan het vrij te laten vermogen.*
Voor 2011 gelden de volgende bedragen:
Alleenstaande
€ 358,Alleenst. Ouder
€ 459,Gehuwden
€ 510,8. Categoriale Bijstand 65+
Deze regeling is erop gericht om 65-plussers met een laag inkomen tegemoet te komen in de aanschaf van
duurzame goederen. Het bedrag is gelijk aan het bedrag voor de langdurigheidstoeslag. Uw inkomen mag de
afgelopen 12 maanden niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger dan het
vrij te laten vermogen.
9. Eigen huis
Indien u in het bezit bent van een eigen huis, dan zullen wij dit geheel buiten beschouwing laten indien de
overwaarde niet hoger is dan € 46.900,- (2011). Mocht de overwaarde hoger zijn, dan kunnen er nog steeds
mogelijkheden zijn om toch in aanmerking te komen voor bovengenoemde regelingen. Het Werkplein
informeert u er graag over.
Per 01.07.2011
* Vrij te laten vermogen:
Alleenstaande
Alleenstaande ouder of gehuwden

€ 5.555,€ 11.110,-

De bijstandsnorm incl. vakantietoeslag voor personen van 21 t/m 64 jaar:
Alleenstaande
€ 923,90
(120% = € 1.108,68)
Alleenstaande ouder
€ 1.187,87
(120% = € 1.425,44)
Gehuwden
€ 1.319,85
(120% = € 1.583,82)
De bijstandsnorm incl. vakantietoeslag voor personen van 65 jaar en ouder:
Alleenstaande
€ 1.008,30
(120% = € 1.216,30)
Gehuwden
€ 1.388,16
(120% = € 1.674,16)
U kunt de regelingen aanvragen met het Gecombineerd Aanvraagformulier welke verkrijgbaar is op het Werkplein
Hoogeveen, Dekkerplein 1 te Hoogeveen of via www.hoogeveen.nl óf via de instantie die u deze info verstrekte.

