
                                                                                                          

 

 

 
      

 

 

 

 

Laag inkomen en geldproblemen? 

Zit u door een minimum inkomen of uitkering in geldproble-

men? Dan kan de gemeente u vast helpen. Bijvoorbeeld door u 

adviezen te geven. Of door u extra vergoedingen te geven. In 

deze folder leest u wat er mogelijk is. 

 

Kunt u niet rondkomen of heeft u schulden? 

In dat geval kunnen wij u helpen met begeleiding. Soms kun-

nen wij ook bepaalde kosten voor u betalen. Zodat u uw huis-

houdboekjes weer op orde krijgt. Heeft u schulden of betalings-

achterstanden? Blijf er niet mee zitten en vraag zo snel moge-

lijk hulp bij de gemeente. U kunt mogelijk in aanmerking komen 

voor een schuldregeling. 

 

Betaalt u gemeentelijke belastingen? 

Wanneer dit zo is, kunt u misschien wel kwijtschelding krijgen. 

Kwijtschelding betekent dat u bijvoorbeeld geen rioolrechten of 

afvalstoffenheffing meer hoeft te betalen. Meer informatie over 

het aanvragen van kwijtschelding vindt u op www.munitax.nl  

 

Heeft u veel zorgkosten? 

Als u veel zorgkosten heeft die u moeilijk kunt betalen is er mo-

gelijk een oplossing voor u. Via de gemeente Wijchen kunt u 

namelijk een extra voordelige ziektekostenverzekering afsluiten 

bij verzekeraars CZ of VGZ. Dit kan aan het eind van ieder ka-

lenderjaar. U kunt kiezen tussen een goed standaard pakket of 

een uitgebreid pakket. Dat laatste pakket is bedoeld voor men-

sen die hun eigen risico vrijwel zeker opmaken. Dat laatste 

geldt bijvoorbeeld voor veel chronisch zieken of mensen met 

een beperking. Ga voor meer informatie naar 

www.wijchen.nl/laaginkomen. 

 

Is uw wasmachine of stofzuiger kapot? 

Als u weinig geld heeft, is het erg vervelend wanneer uw was-

machine, stofzuiger, televisie of fornuis plotseling kapot gaat. 

Als u langer dan 3 jaar een minimum inkomen heeft, kan de 

gemeente u voor het vervangen van zo'n huishoudelijk apparaat 

een vergoeding geven. Ga voor meer informatie naar 

www.wijchen.nl/laaginkomen.  
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Formulieren vraagt u een-
voudig aan! 
 

Als u in aanmerking wilt komen 
voor één of meerdere regelin-

gen, kunt u een aanvraag indie-
nen. Dat kan heel eenvoudig via 
onze website 
www.wijchen.nl/laaginkomen  
 
Digid 
Houd bij het invullen van een 

formulier uw DIGID gereed. Het 
is ook mogelijk om het digitale 
formulier thuis te printen en op 
te sturen naar Gemeente Wij-
chen, Postbus 9000, 6600 HA in 
Wijchen. Heeft u geen computer 
of wilt u niet online werken? Bel 

ons dan via 024 751 71 11. Wij 
sturen u dan een aanvraagfor-
mulier per post.  
 
Hulp nodig? 
De Formulierenbrigade helpt u 

graag bij het invullen van lasti-
ge formulieren. U kunt de bri-
gade bellen via 024 641 84 59. 
Een e-mailbericht sturen kan 
naar 
l.smals@meervoormekaar.nl 
 

Bereken uw recht 
U kunt zelf berekenen of u recht 
heeft op bijzondere bijstand of 

één van de in deze folder ge-
noemde regelingen. Ga naar 
www.wijchen.nl/laaginkomen en 
kies voor ‘Bereken uw recht’. 

Vul de vragen in. Het program-
ma laat u weten waar u recht op 
heeft. 

 

www.wijchen.nl 

http://www.wijchen.nl/laaginkomen


 

 

Sport u veel of leest u de krant? 

Dan weet u vast dat de kosten hiervoor erg hoog kunnen zijn. 

Misschien kunt u hiervoor een vergoeding krijgen van de ge-

meente. Wist u dat ieder volwassen gezinslid een vergoeding 

van 100 euro kan krijgen? Bent u ouder dan 18 jaar maar heeft 

u nog geen recht op pensioen? Dan moet u minimaal drie jaar 

een minimum inkomen hebben. Bent u gepensioneerd? Dan kij-

ken wij alleen naar de hoogte van uw inkomen op het moment 

dat u de bijdrage aanvraagt. Ga voor meer informatie naar 

www.wijchen.nl/laaginkomen. 

 

Heeft u kinderen?  

Dan weet u vast dat uw 'kroost' elke maand zorgt voor hoge 

uitgaven. Met een minimum inkomen kan het zorgen voor kin-

deren een zware financiële last zijn. De gemeente kan de kos-

ten voor school, een huiswerkcomputer, zwemles of contributie 

voor een sportclub (deels) vergoeden. De hoogte van de ver-

goeding is afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen. Voor een 

kind tot 6 jaar kunt u jaarlijks 100 euro ontvangen, voor een 

kind van 6 tot en met 11 jaar 300 euro en voor een kind vanaf 

12 jaar 450 euro per jaar. Nadat u het geld heeft ontvangen 

moet u met bonnetjes laten zien waar u het aan heeft uitgege-

ven. 

Daarnaast kunt u recht hebben op een vergoeding voor zwem-

lessen of een computer voor uw kind. Ga voor meer informatie 

naar www.wijchen.nl/laaginkomen. 

 

Leeft u vijf jaar of langer van een minimum inkomen? 

Hoe langer u moet rondkomen van een minimum inkomen, des 

te lastiger het wordt om geld te sparen. Als u ouder bent dan 

21 jaar (en nog niet met pensioen) en langer dan vijf jaar af-

hankelijk bent van een minimum inkomen, kunt u in aanmer-

king komen voor een extra toeslag. Een alleenstaande ontvangt 

379 euro. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen krijgen 

samen 541 euro en een alleenstaande vader of moeder ont-

vangt 486 euro. U kunt dat bedrag vrij besteden. Ga voor meer 

informatie naar www.wijchen.nl/laaginkomen. 

 

Heeft u een beperking en studeert u? 

Kunt u door uw beperking niet of nauwelijks werken? Maar volgt 

u wél een opleiding waarvoor u studiefinanciering krijgt? Dan 

komt u in aanmerking voor een individuele studietoeslag van de 

gemeente. De hoogte van de toeslag bedraagt 1.105 euro per 

jaar. Het kan zijn dat de gemeente een expert laat vaststellen 

of u inderdaad door uw beperking niet kunt werken. Ga voor 

meer informatie naar www.wijchen.nl/laaginkomen. 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
Met deze folder willen wij u 
zo goed mogelijk voorlich-
ten over regelingen voor 
mensen met een minimum 
inkomen.  
 

Aan deze folder kunnen 
geen rechten worden ont-
leend. 
 
Gemeente Wijchen  
Juni 2017  

 

 
 
 
Huis van de gemeente 
 
Op 1 augustus 2017 zijn wij 

verhuisd naar het prachtige Huis 
van de gemeente aan de Kas-
teellaan 27 in Wijchen. Het ge-

bouw van Vraagwijzer aan de 
Bronckhorstlaan is gesloten. 
 
Eén contactpersoon 
We werken zoveel mogelijk met 
één vaste contactpersoon voor 

onze klanten. Deze gaat u hel-
pen bij alle onderwerpen die u 
ter sprake brengt. 
 
Alleen op afspraak! 
Om u niet onnodig te laten 
wachten werken we alleen nog 

maar op afspraak. U kunt om 

een afspraak te maken bellen 
met 024 751 71 11. Een e-
mailbericht sturen om een af-
spraak te maken kan via 
www.wijchen.nl/belmij. Als wij 
uw e-mailbericht ontvangen 

hebben, bellen wij u terug. 

 


