Hulp bij
een laag
inkomen

Voor inwoners uit de gemeenten Bloemendaal,
Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Heemstede.

Iedereen
kan
meedoen

Meedoen
In Bloemendaal, Haarlemmerliede
& Spaarnwoude en Heemstede willen
we dat iedereen mee kan doen.
Voor inwoners met een laag inkomen
is dit niet altijd gemakkelijk, simpelweg
omdat het geld daarvoor ontbreekt.
Daarom helpt de IASZ hierbij. De IASZ
is de Intergemeentelijke Afdeling Sociale
Zaken voor inwoners van de gemeenten
Bloemendaal, Haarlemmerliede &
Spaarnwoude en Heemstede.
Voor wie
Hulp is er voor inwoners met een laag
inkomen van de gemeenten Bloemendaal,
Haarlemmerliede & Spaarnwoude en
Heemstede. Hulp is er niet alleen voor
mensen met een uitkering, maar ook
voor mensen met een laag salaris. Bij de
beoordeling van uw aanvraag kijken wij
naar uw inkomen en naar uw vermogen.
Aanvragen
U vraagt de vergoedingen aan met
de formulieren die u vindt op de website
van de IASZ: www.iasz.nl. Als u een
uitkering ontvangt van de IASZ kunt u
gebruik maken van een verkort formulier.

Hulp bij het invullen van formulieren
Hebt u hulp nodig bij het invullen van
formulieren? Neem dan contact op
met een van onderstaande organisaties.
Voor inwoners van
Heemstede en Bloemendaal:
WIJ Heemstede
Telefoon: (023) 205 08 89 (van 9.00
tot 12.00 uur) of stuur een e-mail naar:
maatschappelijkwerk@wijheemstede.nl
Voor inwoners van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude:
Welzijnscoach Haarlemmerliede
en Spaarnwoude
Telefoon: 06 19 21 02 89 of stuur een e-mail
naar: welzijnscoach@haarlemmerliede.nl
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Kindpakket
School
Als u een kind hebt in de leeftijd
van 4 tot en met 17 jaar kunt u
in aanmerking komen voor een
vergoeding van de schoolkosten. Denk
hierbij aan de ouderbijdrage, een schooltas,
schriften, het schoolreisje of de overblijf
kosten. Voor kinderen in het basisonderwijs
kunt u de kosten vergoed krijgen tot € 150
per kind per schooljaar. Voor kinderen in
het voortgezet onderwijs of op het beroeps
onderwijs kunt u de kosten vergoed krijgen
tot € 300 per kind per schooljaar.
Huiswerkbegeleiding,
bijles of examentraining
Als uw kind op het voortgezet
onderwijs of beroepsonderwijs
zit en niet ouder is dan 17 jaar
kunt u in aanmerking komen voor een
vergoeding voor huiswerkbegeleiding,
bijles of examentraining. U kunt de kosten
vergoed krijgen tot maximaal € 1.200
per kind. Deze vergoeding mag u voor
maximaal één schooljaar aanvragen.

Computer
Als u een kind hebt in de leeftijd
van 8 tot en met 17 jaar kunt
u in aanmerking komen voor
de vergoeding van een computer voor
uw kind. Het gaat hierbij om een desktop,
laptop of tablet en extra zaken die erbij
horen, zoals een printer, beeldscherm
of een toetsenbord. De kosten voor
een mobiele telefoon of internet vallen
hier niet onder. U kunt de kosten voor
maximaal twee kinderen vergoed krijgen,
tot € 400 per kind. Deze vergoeding mag u
per kind één keer in de drie jaar aanvragen.
Fiets
Als u een kind hebt in de leeftijd
van 8 tot en met 17 jaar kunt
u in aanmerking komen voor
de vergoeding van een fiets voor uw kind.
U kunt de kosten vergoed krijgen tot
€ 225. Deze vergoeding mag u per kind
één keer in de drie jaar aanvragen.
Eropuit!
Als uw kind wil sporten,
muziekles wil volgen of een
andere cursus wil doen dan kunt
u voor de kosten een vergoeding krijgen.
Dit geldt ook voor de kosten van een
dagje uit. De kosten worden vergoed
tot € 475 per kind per kalenderjaar.

Volwassenen
Eropuit!
Als u wilt sporten of een cursus
wilt volgen, kunt u in aanmerking
komen voor een vergoeding van
de kosten. Dit geldt ook voor de kosten
van een dagje uit. U kunt de kosten vergoed
krijgen tot € 175 per jaar.
Collectieve zorgverzekering
Als u een collectieve zorg
verzekering afsluit, krijgt
u van de IASZ een maandelijkse
tegemoetkoming in de kosten van € 10.
Als u chronisch ziek of gehandicapt bent
of de AOW-leeftijd hebt bereikt, ontvangt
u een maandelijkse tegemoetkoming
in de kosten van € 20.
Een collectieve zorgverzekering bestaat
altijd uit een basisverzekering en een
aanvullende verzekering. Het is hierbij
dus niet mogelijk om alleen een basis
verzekering af te sluiten. U kunt kiezen
uit een collectieve zorgverzekering van
zorgverzekeraar Zilveren Kruis of
van zorgverzekeraar Univé.
Meer informatie vindt u op www.iasz.nl.
Voor uw recht op bijzondere bijstand
(zie verderop) voor ziektekosten is het
belangrijk dat u een collectieve zorg
verzekering afsluit of een zorgverzekering
met een vergelijkbaar aanvullend pakket.

Individuele Inkomenstoeslag
De Individuele Inkomenstoeslag
is een financiële bijdrage voor
inwoners die drie jaar of langer
een laag inkomen hebben. De hoogte
van de toeslag hangt af van uw gezins
situatie. De gemiddelde bijdrage is
€ 440 per jaar. Bij een eerste aanvraag
hebben wij uw inkomensgegevens van
de laatste drie jaar nodig.
Individuele Studietoeslag
De Individuele Studietoeslag
is een jaarlijkse toeslag voor
studenten die vanwege een
medische beperking slechts gedeeltelijk
kunnen werken. Doel is studenten met
een beperking een bron van inkomsten
te geven ter vervanging van inkomsten
uit een bijbaan. De hoogte hangt af van
uw persoonlijke situatie. Voor een
alleenstaande bedraagt de vergoeding
€ 2.664 op jaarbasis.

Volwassenen
Tegemoetkoming bij
chronische ziekte of handicap
Als u chronisch ziek of
gehandicapt bent en daardoor
aantoonbaar hoge kosten
maakt, kunt u in aanmerking komen
voor een vergoeding. De vergoeding
bedraagt € 385 per jaar. De aanvraag
hiervoor kunt u tot uiterlijk 30 juni
indienen bij de IASZ. Het gaat dan
om een vergoeding van de kosten die
in het voorgaande jaar zijn gemaakt.
Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is
een vergoeding voor soms
onverwachte, maar noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt
betalen. Als u deze kosten nergens anders
vergoed krijgt, kunt u misschien bijzondere
bijstand krijgen. Soms krijgt u bijzondere
bijstand in de vorm van een lening.
Dit betekent dat u deze bijstand moet
terugbetalen in maandelijkse termijnen.
U betaalt dan geen rente.

Voorbeelden van kosten waar u soms
bijzondere bijstand voor kunt krijgen,
zijn kosten voor een maaltijdvoorziening,
bewindvoering, rechtsbijstand of
kosten voor de eigen bijdrage bij ziekte
kosten (niet te verwarren met het eigen
risico bij ziektekosten). Voor uw recht
op bijzondere bijstand bij ziektekosten
is het belangrijk dat u een collectieve
zorgverzekering afsluit of een vergelijkbaar aanvullend zorgverzekeringspakket.
Neem voor meer informatie contact
op met de IASZ.

Voorkomen en oplossen
van schulden
Hebt u problemen met het betalen
van rekeningen of hebt u schulden?
Dan is het goed om te weten dat
u hierbij hulp kunt krijgen. De IASZ
werkt hiervoor samen met de afdeling
Schulddienstverlening van de
gemeente Haarlem. De deskundigen
van deze afdeling kunnen u helpen
met het beheren van uw budget en
het aanpakken van schulden.
Ook geeft de afdeling Schulddienst
verlening cursussen om u te leren
rond te komen met uw inkomen.
Aanmelden
Voor hulp bij het voorkomen en aanpakken van schulden kunt u rechtstreeks
contact opnemen met de gemeente
Haarlem, afdeling Schulddienstverlening.
Een aanvraag voor hulp dient u in door
het aanvraagformulier in te vullen op
de website van de gemeente Haarlem.
Afdeling Schulddienstverlening
Gemeente Haarlem
Zijlvest 39
2011 VB Haarlem
Telefoon: 14 023
www.haarlem.nl/schulddienstverlening

Overige regelingen
Toeslagen Belastingdienst
Toeslagen zijn tegemoetkomingen in
kosten. Er zijn vier toeslagen: zorgtoeslag,
huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het
kindgebonden budget. Of u recht hebt
op deze toeslagen is afhankelijk van uw
persoonlijke situatie. U vraagt de toeslagen
zelf aan bij de Belastingdienst. Kijk voor meer
informatie op www.belastingdienst.nl of bel
met de belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).
Heffingskortingen Belastingdienst
Heffingskortingen zijn kortingen op
de inkomstenbelasting en de premie
volksverzekeringen die ervoor zorgen
dat u minder belasting en premie betaalt.
Welke heffingskortingen u krijgt,
hangt af van uw persoonlijke situatie.
Kijk voor meer informatie op
www.belastingdienst.nl of bel met de
belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).
Kwijtscheldingen gemeentelijke
belastingen
Met een laag inkomen hoeft u misschien
geen of minder gemeentelijke belasting te
betalen. Het gaat bijvoorbeeld om belastingen als de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting.
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
(GBKZ) voert de belastingheffing of kwijt
schelding uit. Kijk voor meer informatie op
www.gbkz.nl of bel de GBKZ via telefoon
nummer (023) 512 60 66 (maandag tot en
met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur).

Dit is een uitgave van de Intergemeentelijke Afdeling
Sociale Zaken (IASZ) van de gemeenten Bloemendaal,
Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Heemstede.
Aan de informatie kunt u geen rechten ontlenen. Juni 2017.

Kinderbijslag
Met de kinderbijslag betaalt de overheid
mee aan de kosten voor de opvoeding
van uw kind. Als u kinderen hebt jonger
dan 18 jaar hebt u waarschijnlijk recht op
kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Kijk voor meer informatie op www.svb.nl
of bel de Sociale Verzekeringsbank
via telefoonnummer (071) 512 98 20
(maandag tot en met vrijdag tussen
8.00 en 17.00 uur).
Intergemeentelijke
Afdeling Sociale Zaken (IASZ)
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede
Postadres:
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68
E-mail: iasz@heemstede.nl
Kijk voor meer informatie op www.iasz.nl.
Inloopspreekuur
Maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 13.00 uur (geen afspraak nodig).
Telefonisch bereikbaar
Maandag tot en met donderdag van 8.30 tot
17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

