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Zorg, werk en inkomen
Bijzondere bijstand aanvragen

Laat uw geld niet liggen

Heeft u een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u
soms moeilijk is om rond te komen. De gemeente wil u dan graag helpen. We hebben daarom een
aantal regelingen gemaakt zodat u geld kunt krijgen van de gemeente.
In deze brochure kunt u lezen welke regelingen er allemaal zijn en wanneer u ervoor in
aanmerking komt.
de website.
Inkomen en vermogen
U komt waarschijnlijk in aanmerking als uw inkomen en vermogen binnen bepaalde grenzen
liggen. Vanaf 1 januari 2021 gelden als richtlijn de volgende netto normen inclusief vakantiegeld.
Er is hierbij geen rekening gehouden met een eventuele kostendelersnorm*.
120%

Vermogen
Maximaal

Gezinssituatie

100%

Alleenstaande en alleenstaande
ouder 21 jaar tot de
pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwden/samenwonenden, beide
jonger dan de pensioengerechtigde
leeftijd
Alleenstaande pensioengerechtigde
leeftijd en ouder
Gehuwden/samenwonenden, één of
beide pensioengerechtigde leeftijd
of ouder

1.075,44

1.290,53

6.295,-

1.536,34

1.843,61

12.590,-

1.195,97

1.435,16

6.295,-

1.620,74

1.944,88

12.590, -

Uit de bedragen kunt u voor uzelf opmaken of u in aanmerking komt voor deze regelingen. Heeft
u een inkomen tot ten hoogste 100% van de bijstandsnorm, dan zijn alle regelingen uit deze
brochure in principe op u van toepassing. Bij sommige regelingen kan een zogenaamde
kostendelersnorm** worden toegepast. Twijfelt u of u in aanmerking kan komen voor deze
regelingen of heeft u andere vragen over bijzondere bijstand en overige regelingen, neemt u dan
contact op met de gemeente, telefoon (0229) 85 60 00 of per email wwb@medemblik.nl .
*Kort gezegd betekent de kostendelersnorm, hoe meer personen van 21 jaar en ouder in uw
woning wonen, hoe lager uw bijstandsnorm. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één
woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.
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1. Bijzondere bijstand
Komt u voor noodzakelijke kosten te staan die u niet zelf kunt betalen? Dan biedt de gemeente
in een aantal gevallen financiële hulp in de vorm van bijzondere bijstand. Dat kan zijn voor
medische kosten, eigen bijdrage rechtshulp, kosten opvang kinderen of misschien voor iets
anders.
Wanneer kom ik in aanmerking?
U komt in aanmerking als u een inkomen heeft tussen 100% en 120% van de voor u geldende
bijstandsnorm en weinig of geen vermogen heeft. Zie pagina 2 voor de normen en
vermogensgrenzen. Is uw inkomen hoger dan 120% van de bijstandsnorm en heeft u hoge
bijzondere kosten? Dan kunt u soms toch een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen.
Vraag ernaar bij de gemeente, telefoon (0229) 85 60 00.
Voor wie?
Bijzondere bijstand is voor iedereen die rond moet komen van een laag inkomen. Dus niet alleen
voor mensen met een bijstandsuitkering maar ook voor mensen met een AOW-uitkering, het
minimumloon of WAO. Ook als uw inkomen iets hoger is dan de bijstandsnorm kunt u in
aanmerking komen. U moet dan alleen een (groter) deel zelf betalen. Ook het vermogen is van
belang. Kijk op pagina 2 voor de normen en vermogensgrenzen. Als uw vermogen hoger is dan de
genoemde bedragen op pagina 2 dan moet u het meerdere wel helemaal gebruiken voor de te
maken kosten.
Persoonlijke omstandigheden
Bij bijzondere bijstand leveren wij maatwerk. Dat wil zeggen dat wij niet alleen kijken naar de
hiervoor genoemde voorwaarden. Bij elke aanvraag kijken wij of u in uw persoonlijke situatie
recht heeft. Het kan dus gebeuren dat u wel voor een vergoeding in aanmerking komt maar uw
buurvrouw/man niet terwijl u op het eerste gezicht in dezelfde situatie verkeert. Dit komt dan
toch door het verschil in de persoonlijke omstandigheden, geen situatie is exact gelijk.
Wat zijn bijzondere kosten?
Iedereen maakt kosten voor bijvoorbeeld zorgverzekering, eten, drinken, huur, gas, water en
licht. Dit zijn normale kosten die iedereen moet betalen uit het maandelijks inkomen. Ook dure
zaken zoals meubels, wasmachine, vloerbedekking, televisie, babyuitzet enz. zijn normale
kosten die u in principe zelf moet betalen. Als u hiervoor niet heeft kunnen sparen dan kunt u
misschien een lening afsluiten bij de Kredietbank Nederland. Wij vergoeden dus alleen kosten die
niet iedereen hoeft te maken, maar waar u door uw individuele persoonlijke omstandigheden
toch voor komt te staan. Bijvoorbeeld uw arts heeft u een dieet voorgeschreven waardoor u
meer aan voeding kwijt bent. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Teveel om hier te
vermelden. Heeft u bijzondere kosten en weet u niet zeker of u hiervoor een vergoeding kunt
krijgen? Neem dan contact op met de gemeente, telefoon (0229) 85 60 00.
Het moet gaan om noodzakelijke kosten
U moet de kosten maken, er valt niet aan te ontkomen. Denk bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor
kraam- en thuiszorg. Soms moet, voor medische kosten, een arts de noodzaak vaststellen.
U krijgt de kosten nergens anders vergoed?
In veel gevallen kunt u de kosten bij een andere instantie declareren zoals uw zorgverzekeraar.
In een dergelijk geval heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Pas wanneer uw noodzakelijke
extra kosten door geen enkele andere instantie wordt vergoed, komt u mogelijk in aanmerking
voor bijzondere bijstand. Wanneer een instantie uw kosten gedeeltelijk vergoedt, komt u
mogelijk voor het resterende deel voor bijzondere bijstand in aanmerking. Wij kijken wel
waarom een andere instantie bepaalde kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoedt. Staat het
bewust niet op de vergoedingenlijst van die andere instantie dan mogen wij hiervoor ook geen
bijzondere bijstand verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan cosmetische chirurgie.
De zorgverzekeraar vergoedt dit niet. Dan mogen wij hiervoor ook geen bijzondere bijstand
verstrekken.
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Hoe aanvragen?
Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Voor een digitaal aanvraagformulier, ga naar:
https://www.medemblik.nl/zorg-werk-en-inkomen/bijzondere-bijstand-aanvragen/
Terugwerkende kracht?
De aanvragen voor bijzondere bijstand kunnen worden ingediend tot uiterlijk drie maanden na
het moment waarop de kosten zijn gemaakt.
Uitzondering hierop zijn verhuis- en inrichtingskosten inclusief vervanging duurzame
gebruiksgoederen. Daarnaast aanvragen waarbij medisch advies wordt verlangd. Hiervoor moet u
vooraf een aanvraag indienen.

2. Woninginrichting, duurzame gebruiksgoederen
Als uitgangspunt geldt dat men zelf zorg dient te dragen voor de aanschaf en/of vervanging van
duurzame gebruiksgoederen of verhuis- en inrichtingskosten. De kosten hiervan wordt in beginsel
beschouwd als algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en dienen daarom uit het
inkomen te worden voldaan. Er wordt vanuit gegaan dat u hiervoor spaart of een lening afsluit
voor deze kosten. Een lening bij de (krediet)bank wordt als voorliggende voorziening
aangemerkt. Dit betekent dat alleen in zeer uitzonderlijke individuele gevallen u recht heeft op
bijzondere bijstand.
Bij inrichtingskosten moet een onderscheid worden gemaakt tussen de kosten voor vervanging
duurzame gebruiksgoederen (zoals onder andere, wasmachine, koelkast, bed enz.) en de overige
inrichtingskosten.
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van deze kosten geldt een inkomen tot ten
hoogste de toepasselijke bijstandsnorm en geen of weinig vermogen.

3. Kosten van medische aard
Iedereen van 18 jaar en ouder moet zich verplicht verzekeren voor medische zorg. Uitgangspunt
is dat vergoedingen die worden verstrekt vanuit het basispakket en de aanvullende verzekering,
in principe geacht worden voldoende te zijn. Voor sommige kostensoorten wordt vanuit de
aanvullende verzekering een eigen bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage komt voor bijzondere
bijstand in aanmerking.
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten voor medische aard als u een
inkomen heeft tot ten hoogste 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en geen of weinig
vermogen.
Gemeentelijke collectieve zorgverzekering
De gemeente Medemblik biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve
zorgverzekering bij verzekeraar Univé.
Deze verzekering bestaat naast het basispakket (Zorg Geregeld Polis) uit een aanvullende
verzekering (AV Compleet of AV Compleet + eigen risico). Door de combinatie van een
basisverzekering met een aanvullende verzekering bent u uitgebreider verzekerd, dit biedt
voldoende dekking voor veel voorkomende ziektekosten.
Inwoners met een inkomen tot ten hoogste 120% van de voor hen toepasselijke bijstandsnorm
kunnen deelnemen. Naast een korting op de aanvullende verzekering krijgt men een korting op
de basisverzekering. Aanmelden kan online via www.gezondverzekerd.nl
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4. Kosten van maatschappelijke aard
Veel voorkomende kosten van maatschappelijke aard zijn onder andere:
Eigen bijdrage rechtshulp en griffierecht, kosten bewindvoering, reiskosten naar zieke
familieleden, detentiebezoek of inburgering, uitvaartkosten, LBIO bijdrage, opvangkosten
kinderen, voor- en vroegschoolse educatie
Voor de kosten van maatschappelijke aard kan bijzondere bijstand worden aangevraagd.
U komt in aanmerking als u een inkomen heeft tot ten hoogste 120% van de toepasselijke
bijstandsnorm en geen of weinig vermogen heeft.
5. Kindregelingen
Zie voor alle regelingen en een korte animatiefilm de website: https://www.medemblik.nl/zorgwerk-en-inkomen/kindregelingen
Als u schoolgaande kinderen tot 18 jaar heeft kunt u in aanmerking komen voor een
tegemoetkoming in de schoolkosten. Hierbij moet u denken aan onder andere ouderbijdrage,
schoolreisje, excursies en betaling huurkluis op school.
Voor kinderen op de basisschool bedraagt de tegemoetkoming € 125, - per kind per kalenderjaar
en voor het voortgezet onderwijs € 182, - per kind per kalenderjaar.
Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 364, - bij de
overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hieruit betaalt u bijvoorbeeld de
aanschaf van leermiddelen, boekentas, een fiets of een bureau.
Verder kunt u gebruik maken voor een tegemoetkoming in de kosten van een computer of laptop.
De vergoeding hiervoor kan per twee kinderen worden verstrekt nadat het eerste, derde, vijfde
kind enzovoorts uit het huishouden in groep 6 van de basisschool zit. Per gezin wordt maximaal
één printer vergoed.
Ook kunt u gebruik maken van noodzakelijke huiswerkbegeleiding en/of bijles.
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en nog geen zwemdiploma A en B hebben kunnen een
maximale tegemoetkoming van € 624, - krijgen in de kosten voor het behalen van de diploma’s.
Voor genoemde kosten onder 5 komt u in aanmerking als u een inkomen heeft tot ten hoogste
120% van de toepasselijke bijstandsnorm en geen of weinig vermogen.
U moet door middel van bewijsstukken aantonen dat de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.
De kosten kunnen worden toegekend op basis van declaratie tot het maximale bedrag is bereikt.

6. Participatieregeling
Deze regeling maakt het mogelijk om deel te nemen aan maatschappelijke, culturele en
sportieve activiteiten. Kinderen maar ook volwassenen kunnen deelnemen aan ondergenoemde
activiteiten.
Per persoon vanaf 4 jaar kan hiervoor op aanvraag een bedrag worden verstrekt van € 182, - per
jaar. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar bedraagt de bijdrage maximaal € 156, - per kalenderjaar.
Voorbeelden van tegemoetkomingen in de participatieregeling zijn:
▪ abonnement krant, telefoon, internet
▪ lidmaatschap zangvereniging
▪ contributie Wonen Plus
▪ cursus bloemschikken
▪ lidmaatschap openbare bibliotheek
▪ lidmaatschap ouderenvereniging
▪ abonnement zwembad/dagkaarten
▪ theater/bioscoop bezoek (toegangsbewijs)
▪ lidmaatschap sportvereniging
▪ baby en/of peuterzwemmen
De lijst is bij lange na niet volledig. Mocht u zich afvragen of uw activiteit ook onder deze
regeling valt, neem dan contact op met ons, per telefoon (0229) 856000 of via email
wwb@medemblik.nl
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Voor genoemde kosten onder deze regeling kunt u in aanmerking komen als u een inkomen heeft
tot ten hoogste 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en geen of weinig vermogen.
U moet door middel van bewijsstukken aantonen dat de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.
Naast bovengenoemde vergoeding kunnen kinderen van 4 tot 18 een beroep doen op een bijdrage
van het Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Leergeld.
Let op! Is het een aanvraag voor één van uw kinderen jonger dan 18 jaar, die lid wil worden van
een (sport)vereniging, dan dient u de nota NIET te betalen maar in te leveren bij de gemeente.
Wij betalen deze nota dan rechtstreeks aan de vereniging.

7. Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
U kunt een beroep doen op een bijdrage als u behoort tot de groep chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen. Het is aannemelijk dat u meerkosten heeft.
De voorwaarde voor een bijdrage is vastgelegd in een beleidsregel.
Algemene tegemoetkoming
Deze beleidsregel is een compensatie voor het vervallen van de landelijke algemene regelingen,
de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen
risico (Cer). De vergoeding bedraagt € 250, -.
U komt hiervoor in aanmerking als u 18 jaar of ouder bent met een inkomen tot ten hoogste 120%
van de toepasselijke bijstandsnorm.
U moet in het kalenderjaar van de aanvraag aantonen dat u aan één van de volgende voorwaarde
voldoet:
a. Het eigen risico hebben verbruikt.
b. U behoorde tot de doelgroep van de Wtcg.
c. U ontving voorheen van het GAK een compensatie voor eigen risico (Cer).
d. Een bijdrage betalen voor maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget in het
kader van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
e. Een bijdrage betalen in het kader van Wet langdurige zorg (Wlz).
Maatwerkvoorziening
Naast de tegemoetkoming meerkosten kan als u 18 jaar of ouder bent en een inkomen heeft tot
ten hoogste 120% van de toepasselijke bijstandsnorm een tegemoetkoming worden verstrekt voor
aantoonbare meerkosten. De bijdrage is maximaal € 250, - per kalenderjaar.
U moet aan één van de volgende voorwaarde voldoen:
-de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;
-gebruik maakt van een Wmo-voorziening (bijv. taxivergoeding, rolstoel, hulpmiddelen in de
woning, gehandicaptenparkeerkaart) of
-volledig arbeidsongeschikt maar geen (volledige) arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt of
-aan kan tonen dat men chronisch ziek is, een handicap heeft.
U moet door middel van bewijsstukken aantonen dat de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

8. Individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor personen die
langdurig een laag inkomen hebben en daarbij geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.
Wanneer komt u in aanmerking?
Als u tot de doelgroep behoort (artikel 36 lid 1 van de Participatiewet) kunt u een aanvraag
indienen onder de voorwaarde dat u:
21 jaar of ouder bent en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt. Daarnaast moet
u voorafgaand aan de aanvraag, 36 maanden een inkomen hebben gehad dat niet hoger is dan
120% van de toepasselijke bijstandsnorm en geen of weinig vermogen had.
U geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.
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Als aan u tijdens de afgelopen 36 maanden een maatregel is opgelegd wegens een schending van
een arbeidsverplichting of een re-integratieverplichting komt u niet in aanmerking voor een
individuele inkomenstoeslag.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten kunnen geen aanspraak maken op
individuele inkomenstoeslag. Scholing en studie zijn juist vooral gericht om arbeidsmarktperspectief te scheppen en geven daarmee automatisch zicht op inkomensverbetering.
De maximale hoogte van de inkomenstoeslag bedraagt:
€ 408, - voor een alleenstaande
€ 524, - voor een alleenstaande ouder
€ 582, - voor een gezin (of daarmee gelijk gesteld)
Bij de eerste aanvraag voor deze toeslag moet u aantonen dat u 36 maanden vooraf aan uw
aanvraag een inkomen heeft gehad tot ten hoogste 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Verder moet u aantonen dat u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering en de afgelopen 36
maanden voldoende heeft geprobeerd om aan het werk te komen.
Voor het overige wordt verwezen naar de verordening individuele inkomenstoeslag.

9. Individuele studietoeslag
De studietoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor mensen met een arbeidshandicap van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.
Artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet regelt in welke gevallen het college op verzoek
van een persoon, gelet op diens individuele omstandigheden, een individuele studietoeslag kan
verlenen. Voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat u op de datum van de aanvraag:
18 jaar of ouder bent. U recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering
2000 of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
Is vastgesteld dat u niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.
Uw vermogen mag niet hoger zijn dan genoemd onder het kopje ‘inkomen en vermogen’.
De maximale hoogte van de studietoeslag bedraagt € 408, - per jaar. De toeslag wordt per
periode van zes maanden als één bedrag uitbetaald.
Slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden kunt u in aanmerking komen voor deze
toeslag. Voor het overige wordt verwezen naar de verordening individuele studietoeslag.
Meer informatie over vergoedingen?
Voor meer informatie kunt u terecht op de website, bij de gemeente, telefoon (0229) 85 60 00 of
via email wwb@medemblik.nl .
Voor het digitaal aanvraagformulier inkomensondersteuning en tegemoetkoming meerkosten
en/of maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, ga naar:
https://www.medemblik.nl/zorg-werk-en-inkomen/bijzondere-bijstand-aanvragen/

10. Hulp bij schulden
Soms kunnen schulden iemand boven het hoofd groeien. Als u er zelf niet meer uit komt, dan
kunt u een beroep doen op schuldhulpverlening. Doel is uiteindelijk om samen met u stukje bij
beetje uw schulden op te lossen en uw financiële situatie gezond te maken en te houden.
Klopt u voor schuldhulpverlening aan bij de gemeente, dan wordt samen met u naar een
oplossing gezocht. Het kan zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere instantie of naar de
Kredietbank Nederland. Zij bemiddelt en adviseert bij financiële problemen en kan u helpen om
de situatie weer onder controle te krijgen.
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Waar kan ik terecht?
Bij de gemeente kan u informeren over de stappen die u moet ondernemen, het telefoonnummer
is (0229) 85 60 00. Vragen stellen kan ook via email schuldhulpverlening@medemblik.nl .
Daarnaast kunt u terecht op de website van de gemeente (Hulp bij schulden). Hier vindt u
handige websites voor hulp bij schulden.

11. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Er bestaat een mogelijkheid tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en de heffingen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt,
hangt af van de persoonlijke financiële omstandigheden, zoals de samenstelling van de
huishouding, de hoogte van de (gezamenlijke) maandelijkse inkomsten en de hoogte van de
uitgaven. De wet bepaalt wat de kwijtscheldingsmogelijkheden zijn. De gemeente Medemblik
past die mogelijkheden zo ruimhartig mogelijk toe. U kunt het kwijtscheldingsformulier
downloaden via de website van de gemeente. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op
met de gemeente, telefoon (0229) 85.60 00.
Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.
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