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Gemeente Ridderkerk helpt!
In Ridderkerk vinden we het belangrijk dat inwoners mee kunnen
doen in de samenleving. Ook inwoners met een kleine portemonnee.
Heeft u een uitkering of een ander laag inkomen of bent u een zelfstandig
ondernemer met een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor
enkele regelingen die de gemeente heeft om u financieel te ondersteunen. Met
deze hulp kunt u lid worden van een sportvereniging, een uitstapje maken met
het gezin of uw kind ondersteunen bij de kosten van school, of andere kosten
voor uw kind. Ook zijn er mogelijkheden voor een gratis kinderfeestje.
In deze folder vindt u veel informatie over de mogelijkheden in Ridderkerk.
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1. Sporten in
Ridderkerk
BEWEEGMAKELAAR
Beweegmakelaar Ridderkerk is er voor alle
inwoners van Ridderkerk die willen bewegen en wel wat hulp kunnen gebruiken
in de opstart. Tijdens een gesprek wordt
gekeken welk beweegaanbod het best past
bij uw wensen.Voor alle doelgroepen vindt
Beweegmakelaar Ridderkerk een passend
aanbod. De hulp van Beweegmakelaar is
gratis voor jongeren met (dreigend) overgewicht, volwassenen met een ongezonde
leefstijl en ouderen met afnemende mobiliteit. De kosten van de sport, de kleding of
bijkomende kosten kunnen worden betaald
via de tegemoetkoming van de regeling
‘Meedoen’ (zie pagina 17).

04

Contact
Postbus 4161
2980 GD Ridderkerk
oliver@beweegmakelaarridderkerk.nl
beweegmakelaarridderkerk.nl

FACET RIDDERKERK
Facet Ridderkerk organiseert samen met
partners sport- en beweegactiviteiten
voor jong en oud. Op een laagdrempelige
manier kunt u kennismaken met sporten en
activiteiten.
Contact
Sportlaan 8-10
2982 SN Ridderkerk
0180 432 350
info@facetridderkerk.nl
facetridderkerk.nl

2. Cultuur in
Ridderkerk
Er is van alles te doen in en rond Ridderkerk. U kunt een museum bezoeken, muziekles volgen, zelf toneelspelen en nog veel
meer. Deze activiteiten kosten geld. Als u
een laag inkomen heeft, kunt u de regeling
‘Meedoen’ aanvragen.
Met de regeling ‘Meedoen’ krijgt u jaarlijks
een bedrag dat u zelf kunt besteden; ook
aan culturele activiteiten. Op pagina 17
leest u meer over deze regeling.
MUZIEKSCHOOL RIDDERKERK
Bij Muziekschool Ridderkerk draait het
om plezier en het ontwikkelen van het
creatief talent voor alle leeftijden en alle
niveaus. Wilt u kennismaken of wilt u zich
inschrijven voor muziekles? Kijk voor het
overzicht van het aanbod op de website
van de muziekschool.
Contact
Koningsplein 3
2981 EA Ridderkerk
078 613 31 44
muziekschoolridderkerk.nl

buitenplaats Het Huys ten Donck, de Singelkerk en (voormalige) boerderijen, zoals
langs de Lagendijk en de Benedenrijweg.
Maak uw eigen ontdekkingstocht door de
historie van Ridderkerk.
Kijk voor een overzicht van alle monumenten op de website van de gemeente.
Contact
ridderkerk.nl

STEDELIJK CULTUURPODIUM
DE LOODS
De Loods is een wijkcentrum dat eigenlijk
niet onder één noemer te vangen is. Het is
een pop- en cultuurpodium, een discotheek,
een jongerencentrum en een ontmoetingsplaats, maar u kunt er ook diverse sportieve activiteiten, zoals Zumba, DiGiDance en
boksen beoefenen.
Naast de activiteiten gericht op jongeren
vanaf 14 jaar, is er in De Loods ook volop
gelegenheid voor de (iets) oudere doelgroepen om een gezellige avond te beleven.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld jazz avonden,
stand-up comedy, 70’s, 80’s en 90’s party’s
en optredens van bandjes.
Contact
deloodsridderkerk.nl

MONUMENTEN
In Ridderkerk staan 70 monumenten; 28
gemeentelijke monumenten en 42 rijksmonumenten. Deze gebouwen vormen het
gezicht van de geschiedenis van Ridderkerk.
Voorbeelden hiervan zijn de historische
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Bibliotheek AanZet
Bij Bibliotheek AanZet kunt u kiezen uit
oneindig veel boeken, luisterboeken, cd’s,
dvd’s en tijdschriften. Als u lid bent van de
bibiotheek kunt u ook gebruikmaken van
digitale diensten, zoals e-books, eMuziek,
eLuisterboeken, gratis wifi en de BiebApp.
Maar dat is nog niet alles! De bibliotheek
is ook de plek waar je je favoriete auteur
ontmoet, de beste films ziet en de leukste
workshops bijwoont.
JEUGDABONNEMENT BASIS
Voor kinderen tot 18 jaar is het abonnement
gratis. Met de biebpas kunt u spannende,
grappige en avontuurlijke lees- en luisterboeken lenen. Om zelf te lezen, of om te
gebruiken voor spreekbeurten, werkstukken
en literatuurlijsten. Behalve boeken zijn er
ook tijdschriften, games, dvd’s, cd’s en computers. Boeken lenen kost niets en u mag er
tien tegelijk mee naar huis nemen.
JEUGDABONNEMENT EXTRA
Dit extra abonnement kost €12,75 per jaar.
Daarmee kunt u vijftien materialen tegelijk
lenen en u mag de boeken zes weken houden. Als u een keer de boeken niet op tijd
terugbrengt, hoeft u ook geen ‘te laat’ geld
te betalen.
ABONNEMENT VOLWASSENEN
Volwassenen moeten altijd betalen voor
het lidmaatschap. Het basisabonnement
kost €42,- per jaar en het topabonnement
€65,- per jaar. Leest u boeken liever digitaal?

Dan kunt u ook kiezen voor het ‘Digital only
AanZet’ abonnement. Dit abonnement kost
€42,- per jaar.
VERGOEDING
De kosten van een abonnement kunnen
worden betaald van uw tegoed op de
Ridderkerkpas. Lees hier meer over op
pagina 17.

TIPS
• Kies voor een voordelig DAL abonnement voor €27,50 per jaar. Kijk
op debibliotheekaanzet.nl voor meer
informatie.
• Voor mensen die aan huis gebonden
zijn, is de bibliotheek aan huis service.
Een bibliotheekvrijwilliger komt bij
u op bezoek om te horen wat uw
wensen zijn en welke genres u graag
leest. In overleg worden één keer per
vier weken de boeken thuisbezorgd
en weer opgehaald door dezelfde vrijwilliger. Kijk op debibliotheekaanzet.nl
voor meer informatie.
LOCATIES
• Centrum, Sint Jorisplein 77
• Bolnes, Noordstraat 255a
• Slikkerveer, Reijerweg 62
078 - 620 5500
debibliotheekaanzet.nl
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3. Organisaties
en stichtingen
In Ridderkerk zijn verschillende organisaties
en stichtingen actief die inwoners met een
laag inkomen helpen.
JONGERENWERK
Jongerenwerk Ridderkerk organiseert allerlei activiteiten voor, door en met jongeren
op verschillende plekken in Ridderkerk. De
jongerenwerker ondersteunt jongeren die
worstelen met bijvoorbeeld zaken als werk
en inkomen, financiën, schulden, sociale of
psychische problemen en dagbesteding. Het
jongerenwerk is een onderdeel van Facet
Ridderkerk. Heeft u hulp nodig? Kijk dan op
de website van Facet Ridderkerk.
Contact
Sportlaan 8-10
2982 SN Ridderkerk
0180 432 350
info@facetridderkerk.nl
facetridderkerk.nl

SOCIAALWERKER RIDDERKERK
Heeft u vragen over zorg, wonen, welzijn,
inkomen of een ander onderwerp? Dan
kunt u terecht bij de sociaalwerker van
Facet Ridderkerk. De sociaalwerker denkt
mee en helpt u op weg zodat u zelfstandig
verder kunt.

Contact
Woensdag 9.00 - 12.30 uur
Schoutstraat 5
Ridderkerk

VLUCHTELINGENWERK
Vluchtelingenwerk behartigt de belangen
van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst
tot en met de integratie in de Nederlandse
samenleving. Heeft u hulp nodig? Zoek dan
contact met de medewerkers van Vluchtelingenwerk Ridderkerk.
Contact
Maandag t/m donderdag 9.00 - 16.00 uur
Koningsplein 4
2981 EA Ridderkerk
0180 433 775
ridderkerk@vluchtelingenwerk.nl

KLEDINGBANK RIDDERKERK
Bij Kledingbank Ridderkerk kunt u terecht
voor goede kleding voor elk seizoen en iedere gelegenheid. De kledingbank is er voor
inwoners uit Ridderkerk met een inkomen
tot 110% van het bijstandsniveau, voor werkenden en mensen met een uitkering.
Als u staat ingeschreven bij Kledingbank
Ridderkerk dan kunt u gebruik maken van
het volgende:
FoodCompany Ridderkerk
U kunt ook een klantenpas voor FoodCompany Ridderkerk krijgen.
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Verjaardagstas
Kinderen tot en met 12 jaar krijgen voor
hun verjaardag een tas met cadeautjes.
Kapper
Op woensdag tussen 19.00-21.00 uur kunt
u terecht bij de kapper voor een knipbeurt.
Fiets(les)
Heeft u een fiets nodig? Bij Kledingbank
Ridderkerk kunt u vragen of er een fiets
beschikbaar is. U kunt zich ook aanmelden
voor fietsles.
Contact
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
10.00 - 15.00 uur
Dr. Colijnstraat 40
2982 AC Ridderkerk
06 44 38 27 05
stichtingkledingbankridderkerk.nl

JARIGE JOB
Ieder kind verdient een verjaardagsfeestje.
Toch is het voor kinderen waarvan de
ouders een laag inkomen hebben niet vanzelfsprekend dat zij hun verjaardag kunnen
vieren met een verjaardagsfeestje. Jarige
Job geeft geen geld maar een complete verjaardagsbox aan de ouders, zodat zij van de
verjaardag van hun kind een echte feestdag
kunnen maken.
Contact
U kunt niet zelf contact opnemen met
Jarige Job. Jarige Job werkt samen met
de Voedselbank. Als u bekend bent bij
Voedselbank Ridderkerk kunt u vragen om
een verwijzing. De box wordt gegeven aan
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Zie voor
meer informatie over de Voedselbank op
pagina 12 van deze folder.

FOODCOMPANY RIDDERKERK
Heeft u een laag inkomen, dan komt u in
aanmerking voor de diensten van Foodcompany. Foodcompany krijgt levensmiddelen van diverse winkels en tuinderijen en
geeft dit vervolgens gratis aan mensen met
een laag inkomen. Op deze manier wordt
er ook minder voedsel verspild.
Contact
Maandag, dinsdag en donderdag 10.00 14.00 uur
Dr. Colijnstraat 6
2982 AC Ridderkerk
foodcompany-ridderkerk.nl
09
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VRIJWILLIGERSWERK
CONNECT2ACT
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?
Ouderen bezoeken of helpen? Buiten actief
zijn in het groen? Heeft u een hart voor
duurzaamheid? Connect2Act is een organisatie die ondersteuning biedt aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Het hele
jaar door organiseert Connect2Act diverse
bijeenkomsten, workshops en cursussen.

aan kinder- en volwassenkleding, boeken,
speelgoed, elektrische apparaten, fietsen,
etc. En dat alles tegen zeer aantrekkelijke
prijzen.

Er komen veel verschillende en interessante onderwerpen voor vrijwilligers aan bod.
Bijvoorbeeld EHBO, sociale media, omgaan
met dementie, grenzen aan vrijwilligerswerk, communicatietrainingen en ethiek.
Overweegt u om vrijwilligerswerk te gaan
doen of zoekt u vrijwilligers? Samen met
u kan Connect2Act uw mogelijkheden bekijken en u adviseren. De organisatie heeft
een digitale vacaturebank waar vraag en
aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk
samen komen.

Contact
In Ridderkerk zijn maar liefst 7 kringloopwinkels:

Contact
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk
0180 430 440
vrijwilligerssteunpunt@facetridderkerk.nl
facetridderkerk.nl

KRINGLOOPWINKELS
Kringloopwinkelen is hip en trendy, maar
vooral ook leuk en elke dag anders. In een
kringloopwinkel kunt u terecht voor goede
tweedehands meubels, een ruime selectie

Heeft u zelf spullen die u niet meer gebruikt en graag kwijt wilt, dan kunt u ook
contact opnemen met de kringloopwinkel.
De spullen moeten in goede staat zijn en
geschikt voor hergebruik.

De Meubelshowroom
P.C. Hooftstraat 4
06 57 99 10 77
De Tweede Kans
Platanenstraat 7
kringloop-ridderkerk.nl
Het Snuffelparadijs
Prinses Margrietstraat 1
06 23 28 39 25
Kringloop Noordenweg
Noordenweg 87
0180 222 003
info@kringloopnoordenweg.nl
Opnieuw & Co
P.C. Hooftstraat 12
opnieuwenco.nl
078 641 7966
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Snuffelpand
Juliana van Stolbergstraat 46
06 57 99 10 77
Woord en Daad Hoed & Co
Prinses Margrietstraat 38
0180 417 201
woordendaad.nlwinkels/hoedenwinkelridderkerk

LEGER DES HEILS
In Ridderkerk is een buurtsteunpunt van
het Leger des Heils gevestigd. Buurtsteunpunten zijn de huiskamers van de buurt.
Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een
laagdrempelige manier. Iedereen is welkom
voor een praatje, een kop koffie of voor
één van de leuke activiteiten of nuttige cursussen die samen met partners in de buurt
worden georganiseerd. Bewoners krijgen
ook nadrukkelijk de ruimte om activiteiten zelf te organiseren. De medewerkers
van het Leger des Heils zijn er voor alle
mensen.Voor mensen met kleine of soms
grote problemen en voor mensen met
mogelijkheden en talenten. Zij maken, met
alle bezoekers het buurtsteunpunt een plek
waar u zich thuis voelt.
Contact
Burgemeester van der Wayfortstraat 32
2981 AZ Ridderkerk
legerdesheils-mcr.nl
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VOEDSELBANK RIDDERKERK
In Ridderkerk is net zoals in vele andere
gemeenten ook een Voedselbank actief.
De Voedselbank wil een bijdrage leveren
aan de vermindering van de armoede in
Ridderkerk. Dit doen zij door het uitdelen
van voedsel aan mensen die daarvoor in
aanmerking komen op basis van criteria die
landelijk zijn vastgesteld. Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket
en voldoet u aan de voorwaarden die op
de website van de Voedselbank Ridderkerk
staan? Dan kunt u een verwijzing vragen bij
hulpverleners zoals het wijkteam, schulddienstverlening, bewindvoerder, etc..
Contact
Hovystraat 64
2982 PE Ridderkerk
voedselbankridderkerk.nl

13

4. Gemeentelijke
voorzieningen
en regelingen
Gemeente Ridderkerk heeft voorzieningen
en regelingen voor inwoners met een laag
inkomen.Verderop in deze folder vindt u de
bedragen van een laag inkomen.
Als u een aanvraag indient, kijken we naar
het netto-inkomen en vermogen van u en
eventueel uw partner. Inkomen kan zijn: loon
uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag
belastingdienst, pensioen, uitkering, etc..Toeslagen van de belastingdienst worden niet als
inkomen gezien.
Kinderen vanaf 18 jaar behoren niet meer
tot het gezin en kunnen zelfstandig een
aanvraag indienen.
Bent u zelfstandig ondernemer? Uw netto
inkomen is dan niet zo makkelijk te bepalen.
Er wordt dan gekeken naar uw bedrijfsresultaten van het afgelopen jaar. Een klantmanager kan dit samen met u berekenen.
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Hieronder ziet u de bedragen van een laag inkomen. Twee keer per jaar wijzigen
de normen, per 1 januari en per 1 juli van een jaar. Deze netto normen zijn van
1 juli 2018 en zijn inclusief vakantietoeslag. Op de website van de gemeente
zijn altijd de actuele bedragen te vinden.

Netto inkomen voor 21-jarigen tot de AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder): €1.096,22
Gehuwden en samenwonenden: €1.566,03

Netto inkomen vanaf de AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder): €1.233,57
Gehuwden en samenwonenden: €1.686,50

Netto inkomen voor 18, 19 en 20-jarigen
Alleenstaande (ouder): €270,61
Gehuwden en samenwonenden zonder kinderen: €541,22
Gehuwden en samenwonenden waarvan 1 boven de 20 jaar zonder kinderen: €1.053,62
Gehuwden en samenwonenden met kinderen: €854,22
Gehuwden en samenwonenden waarvan 1 boven de 20 jaar met kinderen: €1.366,83

Uw vermogen mag niet meer zijn dan:
Gehuwden en samenwonenden / alleenstaande ouder: €12.040,Alleenstaande: €6.020,-
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BIJZONDERE BIJSTAND
Iedereen heeft weleens extra kosten. Zijn
deze kosten noodzakelijk en bijzonder en
is er geen vergoeding voor deze kosten
elders? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen. Denk bijvoorbeeld aan kosten
voor een advocaat (rechtsbijstand), kosten
van bewindvoering, reiskosten, medische
kosten, eigen bijdragen, etc..
Er zijn kosten waar u voor moet reserveren, u weet dat u deze kosten gaat krijgen.
Bijvoorbeeld voor de vervanging van meubels en apparaten. Als dat door omstandigheden niet kan kunt u dat aangeven bij de
klantmanager. Bijzondere bijstand is voor
deze kosten altijd een lening.
Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor
bijzondere bijstand, neem dan contact op
met een klantmanager inkomen van de
gemeente Ridderkerk.

Reiskosten
Als u extra kosten moet maken voor
reizen kunt u in bepaalde omstandigheden bijzondere bijstand aanvragen.
Hieronder staan voorbeelden van
zulke situaties.
• Een ziek gezins- of familielid.
• U
 of een gezinslid heeft een
medische behandeling nodig.
• Vanwege een omgangsregeling
voor uw kinderen.
• Voor het bijwonen van een
begrafenis.
• U
 heeft een gezins- of familielid
die in een inrichting verblijft en u
bezoekt deze persoon regelmatig.
• U
 heeft een gezins- of familielid in
detentie en u bezoekt deze persoon regelmatig.
• U
 heeft op advies van een
hulpverlener reiskosten moeten
maken voor het ondernemen
van activiteiten.

Contact
Dit zijn voorbeelden. Is uw situatie anders?
Kijk op ridderkerk.nl bij ‘minimaregelingen’.
Of neem contact op met een klantmanager
inkomen en informeer naar de mogelijkheden. Ook als u vragen heeft. Bel 0180 451
234 (op werkdagen tussen 9.00 -12.00 uur).

16

REGELING MEEDOEN EN DE
RIDDERKERKPAS
Met een minimum inkomen is het soms
moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Al
het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en
de dagelijkse boodschappen.Via de regeling
‘Meedoen’ is een tegemoetkoming mogelijk
voor volwassenen en kinderen.
Het tegoed van de regeling ‘Meedoen’ wordt
op de Ridderkerkpas gezet. Ieder gezinslid
krijgt een eigen pas. Het tegoed kunt u
besteden bij verschillende winkels en organisaties in Ridderkerk. Ook kunt u met de
pas het lidmaatschap van een sportvereniging
betalen. Dit verloopt via Facet Ridderkerk.
Overige kosten, van bijvoorbeeld een uitje,
kunt u laten overmaken of uitbetaald krijgen
via de uitkeringsadministratie. Dit bedrag
wordt dan in mindering gebracht op uw
tegoed van de Ridderkerkpas. Kijk voor een
overzicht van aangesloten winkels en organisaties en meer informatie op
Ridderkerkpas.nl.
Er zijn ook winkels of bedrijven in Ridderkerk die korting geven op vertoon van de
pas. Dat doen ze op eigen initiatief.
Vergoeding volwassenen vanaf 18 jaar
De volgende kosten worden vergoed via de
regeling ‘Meedoen’:
• Deelname aan sport
• Sociale en culturele activiteiten
• Recreatieve uitjes
• Lidmaatschap bibliotheek
• Rotterdampas / museum jaarkaart

• M
 uziekles
• Aanschaf computer of fiets.
U kunt de vergoeding ook gebruiken voor
bijkomende kosten voor het uitoefenen van
een sociale- of sportactiviteit, zoals sportkleding, een muziekinstrument of reiskosten.
De maximale vergoeding is €150,- per
jaar, per volwassene. De niet uitgegeven
vergoeding vervalt per 1 januari van het
nieuwe jaar.
Kindpakket voor kinderen tot 18 jaar
Voor kinderen van ouders met een laag
inkomen is het vaak niet mogelijk om mee
te doen met leeftijdsgenootjes. Dankzij het
Kindpakket kunnen jongeren meedoen aan
leuke dingen zoals sporten of muziekles en
een schoolreisje. Hieronder staat een aantal
voorbeelden van kosten die u kunt betalen
met het tegoed van de regeling ‘Meedoen
/ Ridderkerkpas’. Heeft u andere uitgaven
voor uw kind? Dan kunt u die ook betalen
met het tegoed. U bepaalt zelf wat uw kind
nodig heeft.
• Deelname aan sport
• Aanschaf sportbenodigdheden
of instrumenten
• C
 ulturele en recreatieve activiteiten
• Cursussen, zoals muziekles en zwemles
• Plaatselijke seizoensactiviteiten
• Aanschaf computer, fiets of kleding
• Schoolkosten
• Verjaardagsfeestjes
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Jaarlijkse vergoeding kindpakket
• 0 t/m 3 jaar maximaal €200,- per kind
• 4 t/m 11 jaar maximaal €350,- per kind
• 1 2 t/m 17 jaar maximaal €450,- per kind
De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1
januari van het nieuwe jaar.

bij de zorgpolis van de gemeente. De premie is aantrekkelijk en de vergoedingen zijn
hoog. Deze polis bevat ook een aanvullende verzekering waarbij het eigen risico is
opgenomen, zodat u niet voor verrassingen
komt te staan.

Regeling schoolkosten
Schoolgaande kinderen kosten geld. Een
computer, de ouderbijdrage, schoolreis en
andere kosten die de school in rekening
brengt. In de regeling ‘Meedoen’ is een
schoolkostenregeling opgenomen voor
kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Let op, de tegemoetkoming voor
schoolkosten voortgezet onderwijs wordt
niet op uw Ridderkerkpas gestort. Het
bedrag wordt overgemaakt naar de school.

Als u zorgkosten heeft moet u soms een
deel daarvan zelf betalen. Dat is het wettelijk eigen risico.Via de bijzondere bijstand
kunt u maximaal de helft van het wettelijk
eigen risico vergoed krijgen. Het maakt niet
uit waar u verzekerd bent.

Vergoeding
• In het brugklasjaar €250,- per kind
• In de jaren erna €100,- per kind
• Geldt niet voor MBO of HBO
opleidingen.

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
Een individuele inkomenstoeslag is een
jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen als u
langdurig een laag inkomen heeft. U komt
in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende
voorwaarden:
• U
 bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
• U
 heeft langdurig (minimaal 3 jaar) een
laag inkomen
• U
 w vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm
• U
 heeft geen uitzicht op inkomensverbetering
• U
 volgt geen opleiding als bedoeld in de
Wet Studiefinanciering (WSF 2000)

Contact
0180 451 234 (op werkdagen tussen 9.00 12.00 uur.
ridderkerkpas.nl

ZORGPOLIS
De gemeente heeft een contract afgesloten
met CZ zorgverzekeringen en DSW. Aan
het einde van het jaar kunt u overstappen
naar een andere zorgverzekering. Als u een
laag inkomen heeft, kunt u zich aanmelden

Kijk voor meer informatie over de zorgpolis en de inkomensgrenzen op
gezondverzekerd.nl.
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• U
 ontvangt een Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage schoolkosten (WTOS)
• U
 heeft in de afgelopen 12 maanden geen
studie afgerond
• U
 heeft de afgelopen 12 maanden geen
individuele inkomenstoeslag ontvangen

aanvragen bij de gemeente. Schulddienstverlening is bedoeld voor personen of
gezinnen die zelf hun schulden niet meer
kunnen betalen. De klantmanager schulddienstverlening van de gemeente zoekt
samen met u naar oplossingen.

Bent u gehuwd of woont u samen?
Dan gelden de voorwaarden voor beiden.
De gemeente bepaalt de hoogte van
de individuele inkomenstoeslag en
betaalt de toeslag eenmaal per jaar uit.

Contact
Klantmanager schulddienstverlening
0180 451 234
schuldhulp@bar-organisatie.nl

Individuele inkomenstoeslag in 2018
• Gehuwden: €572,• Alleenstaande: €377,• Alleenstaande ouder: €484,Bij verblijf in een inrichting
• G
 ehuwden (beide partners
verblijven in de inrichting): €261,• Alleenstaande (ouder): €136,Contact
0180 451 234 (op werkdagen tussen 9.00 12.00 uur)
ridderkerk.nl

HULP BIJ SCHULDEN
Heeft u moeite met de administratie van
uw geldzaken? Vraag of iemand uit uw familie- of kennissenkring u helpt. Wacht niet te
lang met het zoeken van hulp.Voorkom dat
uw financiële situatie problematisch wordt.
Lukt het u niet meer om uw schulden af te
betalen? Dan kunt u schulddienstverlening
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SCHULDHULPMAATJES
Heeft u hulp nodig bij het ordenen van de
administratie? Heeft u andere financiële
problemen. Schuldhulpmaatjes helpen u
verder, zonder te oordelen. Samen met het
schuldhulpmaatje gaat u aan de slag om
financieel orde op zaken te stellen.
Om in contact te komen met de schuldhulpmaatjes heeft u een verwijzing van de
klantmanager schulddienstverlening nodig.
U kunt ook zelf een melding maken via
shmridderkerk.nl
Contact
Klantmanager schulddienstverlening
0180 451 234
schuldhulp@bar-organisatie.nl

HULP BIJ FINANCIËN EN
ADMINISTRATIE
Heeft u moeite bij het invullen van de
jaarlijkse belastingaangifte of lukt het u niet
om uw administratie op orde te houden?
Vindt u het lastig om ingewikkelde brieven
te lezen? Dan kunt u ook terecht bij Facet
Ridderkerk. Kijk op facetridderkerk.nl welke diensten worden aangeboden.

Contact
Onmoetingscentrum Het Plein (3e etage)
Willem Dreesstraat 5 (nabij Koningsplein)
Dagelijks inloopspreekuur: 9.00 - 10.00 uur
0180 451 234
Extra inloopspreekuur: donderdag 10.00
-11.00 uur bij Kledingbank / FoodCompany,
dr. Colijnstraat 6. Dit spreekuur wordt bij
toerbeurt verzorgd door medewerkers uit
de drie wijkteams.

Contact
facetridderkerk.nl

WIJKTEAMS
In Ridderkerk zijn drie wijkteams actief. Als
u informatie, advies en/of ondersteuning
nodig heeft op het gebied van opvoeden,
welzijn, zorg, werk en inkomen, kan het
wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen die u kunnen
ondersteunen met opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk,
relatieproblemen, eenzaamheid, schulden en
huiselijk geweld. Aan de dienstverlening van
het wijkteam zijn geen kosten verbonden.
Heeft u een vraag, bezoek dan het spreekuur van uw wijkteam. U kunt ook bellen
voor informatie of voor het maken van een
afspraak.
Het wijkteam behandelt alle aanvragen
vertrouwelijk. Tijdens de inloopspreekuren
is altijd een deel van het team aanwezig om
uw vragen te beantwoorden.

SOCIAAL RAADSLIEDEN
Sociaal raadslieden kunnen u gratis helpen
met vragen en problemen op het gebied
van:
• uitkeringen en sociale voorzieningen
• studiefinanciering
• belastingen (m.u.v. het invullen van
aangiftebiljetten)
• wonen
• echtscheiding en andere zaken op het
gebied van familierecht
• arbeidszaken
• consumentenzaken
• vreemdelingenzaken
• voorzieningencheck
Contact
Maak een afspraak (alleen mogelijk op
woensdag en donderdag tussen 9.00 12.30 uur) via 088 123 70 11. Telefonisch
spreekuur van maandag t/m donderdag
tussen 9.00 - 16.30 uur.
sociaal.raadslieden@vivenz.nl
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5. Landelijke
voorzieningen
en regelingen
Nederland kent een aantal landelijke
regelingen voor inkomensondersteuning.
Bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag.
Op berekenuwrecht.nl. kunt u op basis van
uw inkomen en gezinssamenstelling de toeslag berekenen. De inkomensondersteunende regelingen met betrekking tot kinderen
worden hieronder verder toegelicht.
KINDGEBONDEN BUDGET
Heeft u kinderen? Dan krijgt u misschien een
kindgebonden budget. Dit is een bijdrage in
de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die
krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de
toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel
kinderen u heeft en hun leeftijd. Om een
kindgebonden budget te krijgen, moeten u en
uw eventuele toeslagpartner aan de volgende
voorwaarden voldoen:
• U
 heeft 1 of meer kinderen die jonger
zijn dan 18 jaar
• U
 krijgt kinderbijslag van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB)
• U
 w (gezamenlijk) inkomen is niet te
hoog. Het hangt van het aantal kinderen
af welke inkomensgrens voor u geldt
• U
 heeft de Nederlandse nationaliteit
of een geldige verblijfsvergunning
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• U
 w (gezamenlijk) vermogen is
niet te hoog
Is uw kind 16 of 17 jaar en is de kinderbijslag gestopt omdat uw kind overdag
niet meer op school zit? Als uw kind nog
leerplichtig is, kunt u toch kindgebonden
budget krijgen. U moet uw kind in dit geval
wel in belangrijke mate onderhouden.
Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u
meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand
waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden
en is afhankelijk van de hoogte van uw
inkomen.
Aanvragen
toeslagen.nl

KINDERBIJSLAG
Met de kinderbijslag betaalt de overheid
mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in
Nederland en heeft u kinderen jonger dan
18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de
Sociale Verzekeringsbank (SVB). 		
			
Aanvragen
svb.nl

KINDEROPVANGTOESLAG
Om het voor ouders financieel mogelijk
te maken om werk en zorg te combineren
vergoedt de overheid een deel van de kosten van de (formele) kinderopvang. Deze
tegemoetkoming heet: kinderopvangtoeslag.
Via de werkzorgberekenaar van het Nibud
kunt u uitrekenen waar u recht op heeft.
Berekenen en aanvragen
werkzorgberekenaar.nibud.nl
belastingdienst.nl

Uitkering en kinderopvangtoeslag
Als u een uitkering heeft en u heeft
kinderopvang nodig voor het volgen
van een opleiding of een re-integratie
traject dan heeft de gemeente een
aparte regeling voor de kosten van de
kinderopvang. Informeer bij de klantmanager werk naar de voorwaarden
en mogelijkheden.
Contact
Klantmanager werk
0180 451 234
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