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Beter uitkomen  
met een laag inkomen!
 
2022



Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? 

Dan komt u misschien 
in aanmerking voor één of meer 
inkomensondersteunende 
regelingen van onze gemeente. 



In deze folder krijgt u meer informatie over:

1.  Bijzondere bijstand
2.  Individuele inkomenstoeslag
3.  Regeling duurzame gebruiksgoederen
4.  Regeling welzijnsactiviteiten
5.  Bijzondere bijstand schoolkosten.
6.  Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag
7.  Individuele studietoeslag
8.  Regeling Jeugdfonds Sport & Cultuur
9.  Collectieve ziektekostenverzekering
10. Kwijtschelding plaatselijke belastingen
11. Zwemles





• De kosten van orthodontie (het behandelen van 
bijvoorbeeld scheve tanden, kiezen en kaken) bij kin-
deren jonger dan 18 jaar, tot maximaal € 2.500,- per 
kind. Dit is inclusief de vergoeding van de zorgverze-
keraar. Dit bedrag geldt voor de hele behandelings-
periode.

• De kosten van medicijnen die nodig zijn voor kinde-
ren jonger dan 18 jaar. 

• De kosten van een bril voor kinderen jonger dan 18 
jaar. De goedkoopst mogelijke passende oplossing 
wordt vergoed. De vergoeding voor een montuur 
bedraagt maximaal € 50,-.

Waarvoor is Bijzondere bijstand niet bedoeld?
Bijzondere bijstand is niet bedoeld voor uitgaven die  
iedereen doet, zoals eten, kleding en huur. U kunt hier-
voor dus geen bijstand aanvragen. 

Wel of niet terugbetalen?
Normaal gesproken hoeft u Bijzondere bijstand niet te-
rug te betalen. Soms kan de gemeente besluiten om u 
de bijstand in de vorm van een lening te geven, bijvoor-
beeld bij inrichtingskosten van uw huis. 

Hoe vraagt u Bijzondere bijstand aan? 
Dat doet u digitaal op de website van de gemeente:  
www.geldrop-mierlo.nl. U heeft hiervoor uw DigiD no-
dig. Heeft u hier moeite mee? Vraag dan een formulier 
bij ons aan via telefoonnummer (040) 289 38 99.

Bijzondere bijstand is een financiële tegemoetkoming voor inwoners die te maken krijgen met bijzondere nood- 
zakelijke kosten. Dit kunnen eenmalige kosten zijn, of kosten die regelmatig terugkomen. Welke kosten in aan-
merking komen voor een vergoeding, wordt per situatie beoordeeld. Denk aan de eigen bijdrage rechtshulp, 
bijzondere reiskosten of bewindvoerderskosten. 

1. Bijzondere bijstand

Wanneer komt u voor Bijzondere bijstand in aan-
merking?
Het moet gaan om niet-alledaagse kosten. De volgende 
voorwaarden gelden hierbij: 
• Het moet gaan om noodzakelijke kosten.
• De kosten moeten ontstaan zijn uit individuele bij-

zondere omstandigheden.
• De kosten worden niet (helemaal) vergoed via een 

andere regeling of instantie.
• U heeft niet de mogelijkheid gehad om voor de kos-

ten te sparen. 
• Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van de 

vastgestelde norm (zie tabel 1).
• U heeft weinig vermogen (zie tabel 2).

Is uw inkomen hoger dan 120% van de vastgestelde 
norm,  dan moet u een deel van de kosten of het hele 
bedrag zelf betalen. 

Bijzondere bijstand voor medische kosten is alleen 
nog mogelijk voor:
• De verplichte (wettelijke) eigen bijdrage die u moet 

betalen voor een vergoeding uit de basisverzekering 
van uw ziektekostenverzekering. Voorbeelden van 
kosten waarvoor u binnen de basisverzekering een 
eigen bijdrage betaalt zijn sommige geneesmiddelen, 
hoortoestellen, een compleet kunstgebit en ortho-
pedische schoenen. Het gaat hier dus niet om het 
verplichte eigen risico dat iedereen moet betalen.



Deze regeling is bedoeld voor inwoners die voor lange tijd en een aaneengesloten periode een laag  
inkomen hebben en geen zicht hebben op inkomensverbetering.

Voor 2022 gelden de volgende eenmalige bedragen:
• € 614,- voor gehuwden (of daaraan gelijk).
• € 552,- voor een alleenstaande ouder.
• € 428,- voor een alleenstaande.

Hoe vraagt u Individuele inkomenstoeslag aan?
Het formulier voor de Individuele inkomenstoeslag 
vraagt u telefonisch aan via telefoonnummer (040) 289 
38 99. Heeft u in een jaar de Individuele inkomenstoe-
slag van ons ontvangen, dan ontvangt u het volgende 
jaar het formulier automatisch van ons.

Jan (58): “Toen ik naar het ziekenhuis moest, maak-
te ik me zorgen over hoe ik mijn eigen risico zou 
gaan betalen. Dat is toch een groot bedrag voor  
iemand zoals ik, die al 6 jaar in de bijstand zit.  
Gelukkig kon ik mijn eigen risico betalen van de  
Individuele inkomenstoeslag. Een hele opluchting, 
ik zou anders niet hebben geweten hoe ik dit had 
moeten betalen.” 

2. Individuele inkomenstoeslag

Wanneer komt u in aanmerking voor Individuele  
inkomenstoeslag?
• U bent ouder dan 21 jaar, maar jonger dan de 

pensioengerechtigde leeftijd.
• U heeft drie jaar of langer een (gezamenlijk) inkomen 

dat lager is dan 110% van de vastgestelde norm  
(zie tabel 1).

• U heeft in de twaalf maanden voor uw aanvraag 
geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

• U heeft weinig vermogen (zie tabel 2).
• U bent niet in staat met werk een hoger inkomen te 

krijgen.

U komt niet in aanmerking als u:
• op de aanvraagdatum studeert en recht heeft op 

studiefinanciering, of kunt lenen via de Wet Studie-
financiering 2000 (WSF);

• tijdens de laatste 12 maanden voor de aanvraag-
datum een korting op uw bijstandsuitkering opgelegd 
heeft gekregen van 50 of 100%.



Hoogte vergoeding
De vergoeding is maximaal € 500,- per 4 jaar. 
Voor de uitbetaling hebben wij een betalingsbewijs van 
u nodig. Als u het bedrag niet vooraf zelf kunt betalen, 
kunnen wij ook direct aan de leverancier betalen. Wij 
hebben dan een offerte nodig met daarop het rekening-
nummer (IBAN) en een betalingskenmerk.

Hoe vraagt u de Regeling duurzame gebruiksgoe-
deren aan?
Dat doet u digitaal op de website van de gemeente:  
www.geldrop-mierlo.nl. U heeft hiervoor uw DigiD no-
dig. Heeft u hier moeite mee? Vraag dan een formulier 
bij ons aan via telefoonnummer (040) 289 38 99. 

Deze regeling is bedoeld om inwoners met een laag inkomen de kans te geven om duurzame 
gebruiksgoederen te kopen. Duurzame gebruiksgoederen zijn huishoudelijke producten, zoals een bed, 
een eethoek of een wasmachine.

Ingrid (35): “Sinds mijn scheiding lukt het me 
niet altijd om rond te komen. Toen mijn was- 
machine kapot ging maakte ik me veel zorgen. 
Het was al een oud apparaat dat al meerdere  
keren was gerepareerd door de buurman. Mijn 
zoons voetballen en ik heb dus veel was. Ik kwam, 
doordat ik al drie jaar aanvullende bijstand ont-
vang, in aanmerking voor de Regeling duurzame  
gebruiksgoederen. De gemeente betaalde het geld 
meteen aan de winkel.”  

3. Regeling duurzame gebruiksgoederen

Wanneer komt u in aanmerking voor de Regeling  
duurzame gebruiksgoederen?
• U bent ouder dan 21 jaar.
• U heeft drie jaar of langer een (gezamenlijk)  

inkomen dat lager is dan 120% van de  
vastgestelde norm (zie tabel 1).

• U heeft weinig vermogen (zie tabel 2).
• U kunt aantonen dat het duurzame gebruiksgoed dat 

u wilt kopen voor u noodzakelijk is.

U komt niet in aanmerking als u:
• bij uw ouders inwoont of in een instelling verblijft;
• student bent en aanspraak kunt maken op studie- 

financiering, of kunt lenen van het DUO;
• scholier bent en een tegemoetkoming ontvangt van 

het DUO. 



Deze regeling is bedoeld om inwoners met een laag inkomen mee te laten doen aan sociaal culturele of 
verenigingsactiviteiten. 

U komt niet in aanmerking als u:
• student bent en aanspraak kunt maken op studie-

financiering, of kunt lenen van het DUO;
• scholier bent en een tegemoetkoming ontvangt van 

het DUO.  

Hoogte vergoeding
De vergoeding is maximaal € 200,- per persoon per 
jaar. Wij vragen u alle betaalbewijzen op te sparen tot 
een totaalbedrag van € 200,-. Dan kunnen wij met één 
aanvraag het hele bedrag uitbetalen. Is dat niet moge-
lijk, dan kunt u ook tussentijds een vergoeding aanvra-
gen.

Hoe vraagt u de Regeling welzijnsactiviteiten aan?
Dat doet u digitaal op de website van de gemeente:  
www.geldrop-mierlo.nl. U heeft hiervoor uw DigiD no-
dig. Heeft u hier moeite mee? Vraag dan een formulier 
bij ons aan via telefoonnummer (040) 289 38 99. 

4. Regeling welzijnsactiviteiten

Paul (63): “Voordat ik in de bijstand terecht kwam 
zong ik altijd met veel plezier in een mannenkoor. 
Ook was ik lid van de voetbalclub waar ik vaak als 
vrijwilliger werk en zit ik in het veteranenteam. Met 
hulp van de Regeling welzijnsactiviteiten kan ik mijn 
hobby’s gelukkig blijven beoefenen. Zolang het me 
nog niet gelukt is om een andere baan te vinden, is 
dat extra waardevol omdat het mij het gevoel geeft 
dat ik mee doe.”

Voorbeelden die binnen deze regeling vallen, zijn:
• lidmaatschap voor muziek-, toneel- en sport- 

verenigingen (ook de sportschool);
• de aanschaf van spullen die te maken hebben met 

het lidmaatschap van een vereniging, zoals een  
instrument of speciale kleding;

• een zwemabonnement;
• een theaterabonnement;
• een ouderenvereniging;
• cursuskosten voor niet-beroepsgerichte vaardig- 

heden (geen schriftelijke cursussen) zoals schilderen 
of een talencursus;

• een bezoek aan een pretpark.
Een kranten- of internetabonnement valt niet onder de 
regeling.
 
Wanneer komt u in aanmerking voor de Regeling 
welzijnsactiviteiten?
• U bent 18 jaar of ouder.
• Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van de 

vastgestelde norm (zie tabel 1).
• U heeft weinig vermogen (zie tabel 2).
• U levert een betaalbewijs in.



5. Bijzondere bijstand schoolkosten

Deze regeling is bedoeld voor ouders met een 
laag inkomen die schoolgaande kinderen heb-
ben.

Anja (42): “Nadat mijn ex-man overleed en ik geen 
alimentatie meer ontving, werd het moeilijk om de 
touwtjes aan elkaar te knopen. Toen mijn oudste 
dochter naar de middelbare school ging, schrok ik 
van alle extra kosten die ik moest betalen. Zoals 
een nieuwe rekenmachine, een laptop en de ouder-
bijdrage. Gelukkig kwam ik in aanmerking voor Bij-
zondere bijstand schoolkosten. Hiervan kon ik in elk 
geval een deel van de kosten betalen.”

Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere 
bijstand schoolkosten?
• Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van de 

vastgestelde norm (zie tabel 1).
• U heeft weinig vermogen (zie tabel 2)

Hoogte vergoeding
Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar is de vergoeding 
€ 100,- per kind per kalenderjaar. Voor kinderen van 12 
tot en met 17 jaar is dit € 150,- per kind per kalender-
jaar. Uitgegaan wordt van de leeftijd op 1 januari 2022.

Hoe vraagt u bijzondere bijstand voor schoolkosten 
aan?
Dat doet u digitaal op de website van de gemeente: 
www.geldrop-mierlo.nl. U heeft hiervoor uw DigiD no-
dig. Heeft u hier moeite mee? Vraag dan een formulier 
bij ons aan via telefoonnummer (040) 289 38 99. 





Ontvangt u een uitkering via de Participatiewet, IOAW, IOAZ of ANW en volgt u een traject naar werk 
en/of scholing of een inburgeringscursus? Dan kunt u, naast de kinderopvangtoeslag van de  
Belastingdienst, een tegemoetkoming krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage. 

6. Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag

Aischa (29): “Ik ben uit Syrië gevlucht naar Neder-
land en volg een inburgeringscursus. Elke maandag, 
dinsdag en vrijdag. Ik heb 2 kinderen van 3 en 1 jaar 
oud. Zij gaan, als ik naar school ga, naar het kinder-
dagverblijf om de hoek. Voor het verschil tussen de 
kosten van de kinderopvang en de kinderopvangtoe-
slag, heb ik bijstand bij de gemeente aangevraagd. 
Ik ga nu met een rustig gevoel naar school om goed 
Nederlands te leren. Mijn kinderen hebben al Neder-
landse vriendjes en door het contact met hun ouders 
leer ik sneller de taal.”

Hoe vraagt u de Tegemoetkoming kinderopvangtoe-
slag aan?
De uitvoering van de Tegemoetkoming kinderopvang-
toeslag gebeurt bij Senzer in Helmond. U vraagt deze 
toeslag aan via telefoonnummer (0492) 582 444.

Let op! 
Volgt u een inburgeringscursus? Dan vraagt u de tege-
moetkoming aan bij de gemeente. Dat doet u digitaal 
op onze website www.geldrop-mierlo.nl. U heeft hier-
voor uw DigiD nodig. Heeft u hier moeite mee? Vraag 
dan een formulier bij ons aan via telefoonnummer  
(040) 289 38 99. 



Jette (19): “Ik ben geboren met een beperking door 
zuurstofgebrek. Hierdoor zit ik nu in een rolstoel en 
ben ik sneller moe dan mijn leeftijds-genoten. Ik kan 
dus niet veel werken naast mijn studie. Met de Indi-
viduele studietoeslag kan ik toch al mijn kosten be-
talen.”  

Deze regeling is bedoeld voor studenten met een arbeidshandicap of met langdurige medische 
beperkingen.

7. Individuele studietoeslag

Wanneer komt u in aanmerking voor Individuele  
studietoeslag?
• U bent 18 jaar of ouder.
• U heeft recht op studiefinanciering via de Wet studie-

financiering, of u heeft recht op een tegemoetkoming 
volgens hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming  
onderwijsbijdrage en schoolkosten.

• U heeft weinig vermogen (zie tabel 2).
• Er is vastgesteld dat u door een arbeidshandicap of 

langdurige medische beperkingen niet in staat bent 
om het wettelijke minimumloon te verdienen. U kunt 
wel enige vorm van werk doen.

Hoogte en duur van de toeslag
De toeslag is 25% van het wettelijk minimumloon. Wij 
geven de toeslag zolang er recht is op studiefinancie-
ring of op een tegemoetkoming onderwijsbijdrage.

Hoe vraagt u Individuele studietoeslag aan?
De regeling Individuele studietoeslag wordt uitgevoerd 
door Senzer in Helmond. U vraagt de toeslag aan via  
telefoonnummer (0492) 582 444.



Deze regeling geeft kinderen tussen 0 en 18 jaar de mogelijkheid om aan een sport en/of culturele 
activiteit deel te nemen. 

8. Sport- & culturele activiteiten jeugd

1) Regeling jeugdsportfonds en jeugdcultuur-
fonds. Ze hebben helaas kortgeleden de naam 
gewijzigd in Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zou dat 
nog aangepast kunnen worden. De naam wordt een 
paar keer onder de regeling genoemd.

Ingrid (35): “Ik heb drie zonen die voetballen. Ze 
groeien heel snel en hebben elk seizoen nieuwe 
sportkleding nodig. Van mijn inkomen kan ik dat alle-
maal niet betalen. Zonder deze regeling zouden mijn 
kinderen niet kunnen sporten bij een voetbalclub.” 

Bij Leergeld Geldrop-Mierlo vraagt u een vergoeding 
aan voor de kosten van een sportactiviteit. Bijvoorbeeld 
de contributie van een sportvereniging, maar ook de 
sportschoenen die voor deze sport nodig zijn. Leergeld 
Geldrop-Mierlo geeft ook vergoedingen voor culturele 
activiteiten, zoals de kosten van muzieklessen of de 
contributie van een toneelvereniging.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze regeling?
• U heeft een kind tussen 0 en 18 jaar.
• Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van de 

vastgestelde norm (zie tabel 1).

Hoogte vergoeding
De vergoeding voor sportactiviteiten is maximaal 
€ 225,- per kind per jaar. De vergoeding voor culturele 
activiteiten is maximaal € 450,- per kind per jaar. Deze 
worden rechtstreeks aan de sportvereniging en cultu-
rele instelling betaald.

Hoe vraagt u een vergoeding voor sport- en cultu-
rele activiteiten voor uw kinderen aan?
U neemt contact op met Leergeld Geldrop-Mierlo. De 
medewerkers  zijn telefonisch bereikbaar op woensdag 
tussen 09.30 uur en 13.00 uur via telefoonnummer 
06 - 22 82 50 95. U kunt ook een SMS of Whatsapp 
sturen. Een mail stuurt u naar info@leergeldgeldrop.nl.
Deze en meer informatie vindt u ook op de website 
www.leergeldgeldrop.nl. 



De gemeente heeft bij zorgverzekeraar CZ een Collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. Dit is 
een basis en een aanvullende verzekering voor inwoners met een laag inkomen. Een overzicht van de 
zorgkosten die CZ vergoedt,  vindt u op de website www.gezondverzekerd.nl  

Beëindigen (stoppen) van de Collectieve ziektekos-
tenverzekering
Als u tussentijds niet meer behoort tot de doelgroep 
van de regeling, bijvoorbeeld omdat u gaat werken en 
uw inkomen daardoor hoger wordt, dan beëindigen wij 
uw ziektekostenverzekering per 1 januari 2023. Uw 
vergoeding wordt direct beëindigd. Als u verhuist buiten 
de gemeente, wordt uw ziektekostenverzekering beëin-
digd op de 1e dag van de maand die volgt op de datum 
waarop CZ de melding ontvangt.

Hoe vraagt u de Collectieve ziektekosten- 
verzekering aan?
Vanaf ongeveer de tweede week november 2022 kunt 
u zich aanmelden via de site www.gezondverzekerd.nl. 
Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met 
het CMD via telefoonnummer  (040) 289 38 99. 
 

9. Collectieve ziektekostenverzekering

Wanneer komt u in aanmerking voor de Collectieve 
ziektekostenverzekering?

• Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van 
de vastgestelde norm (zie tabel 1).

• U heeft weinig vermogen (zie tabel 2).
• U heeft geen achterstand in het betalen van de 

premie bij de verzekeraar die u nu heeft.

Wat kost de Collectieve ziektekostenverzekering?
• De premie per persoon per maand is: 

€ 158,23 voor pakket Start;
• € 179,67 voor pakket Extra; 
• € 198,54 voor pakket Extra Uitgebreid. Dit pakket 

heeft als voorwaarde een vooruitbetaling van het 
eigen risico in 10 termijnen van € 38,50 per termijn 
(vanaf maart). Wat u hiervan niet gebruikt, wordt na 
afloop van elk kalenderjaar weer aan u terugbetaald.

Hoogte vergoeding
U ontvangt van de gemeente per persoon per maand:
• € 17,50 voor pakket Start;
• € 25,00 voor pakket Extra;
• € 27,50 voor pakket Extra Uitgebreid.  

Meedoen met de Collectieve ziektekosten- 
verzekering
Bent u nog niet verzekerd bij CZ? Dan kunt u alleen 
meedoen per 1 januari 2023. Bent u wel al verzekerd 
bij CZ maar nog niet collectief? Neem dan contact op 
met CZ of overstappen mogelijk is.



Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente deze misschien kwijtschelden. U hoeft 
de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt 
dan minder. Wij houden rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

10. Kwijtschelding plaatselijke belastingen

Hoe vraagt u Kwijtschelding plaatselijke  
belastingen aan?
Dat doet u digitaal op de website van de gemeente: 
www.geldrop-mierlo.nl. U heeft hiervoor uw DigiD  
nodig. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op 
met het CMD via telefoonnummer (040) 289 38 99.  

Let op! De inkomensnormen die zijn genoemd in deze 
folder, gelden niet voor de Kwijtschelding plaatselijke 
belastingen.



Zwemles is een essentieel onderdeel van het basisonderwijs en belangrijk voor de veiligheid van  
kinderen. Deze regeling geeft kinderen tussen 4 en 18 jaar de kans om te leren zwemmen.

11. Zwemles

Wanneer komt u voor zwemles in aanmerking? 
• U heeft een kind tussen de 4 en 18 jaar.
• Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van 

de vastgestelde norm (zie tabel 1).

Hoogte vergoeding
De kosten worden direct betaald. U ontvangt dus geen 
vergoeding van de gemeente.

Hoe vraagt u zwemles aan?
U neemt contact op met Leergeld Geldrop-Mierlo. De 
medewerkers  zijn telefonisch bereikbaar op woensdag 

tussen 09.30 uur en 13.00 uur via telefoonnummer 
06 - 22 82 50 95. U kunt ook een SMS of Whatsapp 
sturen. Een mail stuurt u naar info@leergeldgeldrop.nl.
Deze en meer informatie vindt u ook op de website 
www.leergeldgeldrop.nl.

Welke zwemscholen/verenigingen doen mee?
Ouders die in aanmerking komen voor zwemles melden 
hun kind aan bij één van de aangesloten zwembaden:
• in Geldrop: LACO Geldrop
• in Mierlo: Zwemschool Mierlo 





In de tabellen ziet u of u met uw (gezamenlijk) inkomen in aanmerking komt voor een 
inkomensondersteunende regeling. U kunt met uw woon- en leefsituatie bepalen welk 
bedrag voor u geldt.

21 jaar tot 
pensioen-
gerechtigde 
leeftijd

100% 110% 120%

Alleenstaanden € 1.037,12 € 1.140,83 € 1.244,54

Alleenstaande 
ouders € 1.333,44 € 1.466,78 € 1.600,13

Gehuwden of 
daaraan gelijk € 1.481,60 € 1.629,76 € 1.777,92

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaanden € 1.152,41 € 1.267,65 € 1.382,89

Alleenstaande 
ouders € 1.404,37 € 1.544,81 € 1.685,24

Gehuwden of 
daaraan gelijk € 1.560,41 € 1.716,45 € 1.872,49

Alleenstaanden € 6.505,--

Alleenstaande ouders en gehuwden 
(of daaraan gelijk) € 13.010,--

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de 
medewerkers van het Centrum voor Maatschappelijke 
Deelname. Zij zijn op werkdagen te bereiken via tele-
foonnummer (040) 289 38 99. 

Tabellen

Tabel 1 
Vastgestelde inkomensnormen per  
1 januari 2022 
Netto inkomen per maand (exclusief vakantietoeslag)

Tabel 2 
Vastgestelde vermogensvrijstelling per  
1 januari 2022




