De individuele inkomenstoeslag

Reken op Leeuwarden
bijzondere steun voor als het nodig is

Extra geld voor als u langere
tijd weinig inkomsten heeft.

Voor als u de gemeentelijke
belasting niet kunt betalen.

Leeft u al 3 jaar of langer van een laag inkomen
en gaat dat de komende tijd ook niet veranderen?
Dan heeft u misschien recht op een extraatje,
de individuele inkomenstoeslag. De hoogte van
de toeslag hangt af van uw type huishouden.
Studenten en scholieren hebben geen recht op
deze individuele inkomenstoeslag. Hoogte van de
toeslag is:

Als u moet leven van een laag inkomen,
zoals bijvoorbeeld een bijstandsuitkering,
studiefinanciering of een AOW-uitkering, dan kan
het zijn dat u geen geld heeft om de belasting van
de gemeente te betalen. Vraag dan kwijtschelding
aan, misschien heeft u hier recht op.

• Alleenstaand:			
• Alleenstaande ouder: 		
• Samenwonend/getrouwd: 		

Ramon

Jasmijn

Jildrim

Amanda

Minimaregelingen
Heeft u een laag inkomen? Dan heeft de
gemeente een aantal regelingen die u
(tijdelijk) extra financiële ondersteuning
kunnen bieden. Hier leest u meer over deze
minimaregelingen.

Kwijtschelding

€ 400,-*
€ 514,-*
€ 571,-*

AV Frieso Compleet

Interessant voor als u hoge
zorgkosten heeft.
De gemeente heeft voor inwoners met een
laag inkomen een collectieve zorgverzekering
afgesloten bij zorgverzekeraar De Friesland, de AV
Frieso Compleet. U bent dan goed verzekerd. De
verzekering is vooral interessant als u vaak medische
behandelingen moet ondergaan, veel medicijnen
gebruikt en dus hoge zorgkosten heeft. Doordat de
gemeente een deel van de premie betaalt, is de
premie van de zorgverzekering voor u lager. U bent
dan verzekerd voor minder geld.

Individuele studietoeslag

Extra geld voor studenten met
een beperking.
Ben jij 18 jaar of ouder en studeer je nog? Kun jij
geen bijbaantje krijgen omdat je een beperking hebt?
Dan kun je misschien wat extra geld van de gemeente
krijgen via de individuele studietoeslag. De individuele
studietoeslag is €100,-* per maand.

Bijzondere bijstand

Kindpakket

Voor bijvoorbeeld het
schoolreisje, het sporten en
het verjaardag vieren van uw
kind.
Via het kindpakket kunt u een bijdrage krijgen zodat
uw kind, net als de vriendjes en vriendinnetjes,
kan meedoen op school of aan sport en culturele
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten
van zwemlessen, schoolreisjes en schoolspullen,
muziekles en het vieren van een verjaardag. Een
bijdrage van het kindpakket is er voor
kinderen van 4 tot 18 jaar.

* genoemde bedragen zijn van 2020

Extra geld voor bijzondere
kosten en bijzondere
omstandigheden.
Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen?
En kunt u daarnaast geen beroep doen op uw
sociaal netwerk, andere regelingen, eigen spaargeld
of andere bezittingen? Dan kunt u misschien extra
geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere
bijstand. Extra geld voor bijzondere kosten en
bijzondere omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan
de eigen bijdrage die u moet betalen voor rechtshulp
of extra kosten die u door ziekte of handicap moet
maken, bijvoorbeeld omdat u de verwarming warmer
moet zetten of uw kleren vaker moet wassen.
Ook voor verhuis- en inrichtingskosten kan er in
uitzonderingssituaties bijstand worden verstrekt. De
gemeente bekijkt iedere aanvraag apart.

Voor meer informatie en
de voorwaarden kijk op
www.leeuwarden.nl/minimaregelingen

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Zoey

8911DH Leeuwarden
versie: januari 2020

Gjalt

Bert

Sjoukje

