
INKOMENSKAART VENLO 2014 Venlo    juni 2014

De inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. Per regeling staan de voorwaarden globaal genoemd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. 
Genoemde bedragen gelden per 1 januari 2014 en kunnen in de loop van het jaar veranderen. Kijk op de genoemde websites voor actuele bedragen en voorwaarden. 

Ontspannende en Geld-terug-regeling Per gezinslid heeft u een budget van €50,-. Dit budget is voor u, voor uw partner en voor uw kinderen jonger dan 18 jaar.
sociale activiteiten Dit bedrag zal niet in alle gevallen genoeg zijn om de kosten te betalen, maar is een bijdrage in de kosten. Daarnaast is er

een vergoeding  voor een internetabonnement van €100,-.U kunt het aanvraagformulier downloaden op www.venlo.nl of
ophalen bij de balie op het Werkplein Venlo, Prinsessesingel 10 in Venlo.

Geen of laag Kwijtschelding Kwijtschelding is mogelijk voor: Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Hondenbelasting voor de eerste hond.
inkomen gemeentelijke Wanneer u vraagt om kwijtschelding worden uw inkomensgegevens vergeleken met de wettelijke normbedragen.

belastingen Aanvraag / informatie www.BsGW.nl Tel: 088-8420420

Drie jaar of langer Langdurigheidstoeslag U kunt deze aanvragen als u tussen de 21 of ouder bent tot pensioengerechtigde leeftijd, 3 jaar of langer een 
een laag inkomen minimuminkomen op bijstandsniveau heeft. De langdurigheidstoeslag is een eenmalige bijdrage die u slechts één

keer per 12 maanden kunt ontvangen. Aanvraag/ informatie Werkplein Venlo. www.venlo.nl tel: 14077

Bijzondere Uitgaven Bijzondere Bijstand Bijdrage voor kosten in bijzondere omstandigheden. Voorwaarden: afhankelijk van inkomen , individueel beoordeeld.
Aanvraag/Informatie: mensen met een bijstandsuitkering bij de vaste contactpersoon, mensen met een ander inkomen
Werkplein Venlo. www.venlo.nl Tel: 14077

Bijzondere bijstand Duurzame De gemeente vergoedt de vervanging of reparatie van goederen die noodzakelijk zijn in het dagelijks leven. Denk hierbij aan
gebruiksgoederen goederen als: matras, beddengoed, vloerbedekking, kooktoestel, koelkast, stofzuiger, wasmachine. Voorwaarden: Inwoners

van Venlo van 65 jaar of ouder met een laag inkomen. Aanvraag / informatie  Werkplein Venlo www.venlo.nl  tel:14077

Geen/beperkt inkomen  Jonggehandicaptenkorting Aanvulling inkomen jonggehandicapten. Voorwaarden: (recht op) een Wajong-uitkering. 
door ziekte of beperking Aanvraag / informatie: www.belastingdienst.nl onder Inkomstenbelasting, Heffingskortingen.

 WIA Uitkering voor arbeidsongeschikten Voorwaarden: meer dan 35% arbeidsongeschikt.
Aanvraag/informatie www.uwv.nl Tel:  0900-9294

Wajong Uitkering voor jonggehandicapten. Voorwaarden: arbeidsongeschikt voor 17e verjaardag of tijdens studie.
Aanvraag / informatie UWV www.uwv.nl Tel:0900-9294

Nabestaanden ANW Voor nabestaanden na overlijden partner. Voorwaarden: nog niet de AOW-leeftijd, geboren voor 1950 of 45% arbeids-
ongeschikt of verzorging van kind jonger dan 18 jaar. Aanvraag/informatie SVB, www.svb.nl  Tel: 030-2648444 

Wil eigen bedrijf starten, Bijstand zelfstandigen Bedrijfskapitaal (lening) of periodieke uitkering of IOAZ. Voorwaarden : zelfstandige die wil starten, stoppen of die financiële
houden of stoppen problemen heeft . Aanvraag / informatie  Werkplein Venlo  www.venlo.nl Tel: 14077 en Kamer van Koophandel  www.kvk.nl

Oudere werknemer IOAW of IOW Inkomensvoorziening voor 50+ werkelozen zonder WW-uitkering, of > 57,5 jaar zonder WW-uitkering en gedeeltelijk 
na WW- uitkering arbeidsongeschikt (<80%) Aanvraag / informatie IOAW: Werkplein Venlo , www.venlo.nl Tel: 14077 

 Schulden Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening in Venlo is gratis en voor iedereen (particulieren). Of u nu een uitkering heeft of een vaste baan, iedereen 
kan in financiële problemen komen. Te veel leningen, een partner die langdurig ziek wordt, werkloosheid, enzovoort. Het kan   
iedereen gebeuren. Aanvraag/informatie Werkplein Venlo www.venlo.nl, Tel: 14077 mail schuldhulpverlening@venlo.nl

Kinderen  en Jeugdsportfonds Kinderen van 4 tot en met 18 jaar die structureel willen sporten maar die dat door de financiële situatie van hun ouders/verzorgers 
jongeren niet kunnen. Voor informatie: www.jeugdfondsenvenlo.nl of www.jeugdsportfonds.nl/venlo

Een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Venlo kan aangevraagd worden voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar van financieel 
Jeugdcultuurfonds minder draagkrachtige ouders. Het Jeugdcultuurfonds Venlo betaalt de contributie van bijvoorbeeld de scouting of lesgeld voor

het Kunstencentrum of een dansschool. Voor informatie: www.jeugdfondsenvenlo.nl of  www.jeugdcultuurfonds.nl/venlo 
Kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen rondom het bijstandsniveau. Stichting Leergeld biedt 

Stichting Leergeld Venlo financiële ondersteuning voor het meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes. Ook ondersteunt
de stichting b.v. bij het aanschaffen van een fiets, een computer of bij zwemlessen.Een aanvraag kan alleen ingediend
worden door een ouder of verzorger. Voor informatie: www.jeugdfondsenvenlo.nl of www.leergeld.nl/venlo

Kindgebonden budget                       Bijdrage voor de kosten van kinderen. Voorwaarden kind(eren) t/m 17 jaar, recht op kinderbijslag, niet te hoog inkomen.
Informatie: www.belastingdienst.nl  Tel:0800-0543

Schoolgaande Tegemoetkoming Bijdrage voor de kosten van school. Voorwaarden: voltijdopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) , voortgezet
Kinderen Schoolkosten algemeen volwassenonderwijs (vavo) of particulier voortgezet onderwijs. Aanvraag/informatie : DUO, www.ib-groep.nl,  

Tel: 050-5997755

Kinderen	  in	  de	   Kinderopvangtoeslag Bijdrage voor de kosten van kinderopvang, Voorwaarden: cliënt werkt, volgt opleiding of re-integreert : kind gaat 
Kinderopvang naar geregistreerde opvang. Aanvraag/informatie : Belastingdienst, www.toeslagen.nl  Tel: 0800-0543 

Tegemoetkoming	  kosten Voor ouders die werk en zorg combineren. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen. 
kinderopvang Aanvraag/Informatie: www.belastingdienst.nl  Tel: 0800-0543

Werk en zorg voor Inkomensafhankelijke Korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Voorwaarden zie www.belastingdienst.nl onder 
thuiswonende kinderen combinatiekorting inkomstensbelasting Heffingskortingen. Aanvragen/Informatie: Belastingdienst Tel: 0800-0543

Alleenstaande ouderkorting           Korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Voorwaarden : zie www.belastingdienst.nl onder 
inkomstenbelasting Heffingskortingen. Aanvragen/Informatie: Belastingdienst Tel: 0800-0543

Beperkingen door WMO Woon-,rolstoel- en vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden . Voorwaarden : beperking (en), eigen bijdrage
ziekte, handicap of Informatie www.venlo.nl tel: 14077  Aanvragen MO-zaak Tel: 088-1011700
ouderdom Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf in een instelling. Voorwaarden : ziekte, beperking(en) of ouderdom. 

Er wordt een eigen bijdrage gerekend. Aanvraag / informatie CIZ, www.ciz.nl Tel: 088-789165

Beperkingen / TOG Bijdrage voor ernstig ziek of gehandicapt kind met handicap tussen 3 en 18 jaar. Voorwaarden: kind woont thuis en heeft
mantelzorg een indicatie voor AWBZ zorg (minimaal 10 uur per week) Aanvraag en informatie   SVB, www.svb.nl Tel: 0475-368040

Mantelzorger Mantelzorgcompliment Jaarlijkse financiële waardering voor Mantelzorgers. Voorwaarden: www.svb.nl  Tel: 030-2648444

Wil eigen bedrijf starten, Bijstand zelfstandigen Bedrijfskapitaal (lening) of periodieke uitkering of IOAZ. Voorwaarden : zelfstandige die wil starten, stoppen of die financiële
houden of stoppen problemen heeft . Aanvraag / informatie  Werkplein Venlo  www.venlo.nl tel: 14077 en Kamer van Koophandel  www.kvk.nl

Zorgverzekering Zorgtoeslag Bijdrage voor de premie van de zorgverzekering. Inkomen tot 39.939,- euro per jaar (alleenstaanden) Als u een toeslagpartner
heeft, mag uw inkomen samen maximaal 42.438,- euro per jaar zijn. Aanvraag:Belastingdienst www.toeslagen.nl  tel: 0800-0543

 Woning Huurtoeslag Bijdrage voor de huur. Voorwaarden: naar verhouding hoge huur en laag inkomen. Berekening op website mogelijk. 
Aanvraag / informatie  Belastingdienst, www.toeslagen.nl Tel: 0800-0543

Belastingteruggave Belastingdienst Aangifte inkomstenbelasting i.v.m. teruggaaf: Algemene Heffingskorting partner of aftrek specifieke zorgkosten) 
Aanvraag / informatie www.belastingdienst.nl Tel: 0800-0543

Toeslagenwet Aanvulling inkomen. Voorwaarden ZW, WW, WAZ, WIA, WAO, Wajong, IOW, Wamil, Wet arbeid en zorg,
inkomen sociaal minimum, aanvraag / informatie www.uwv.nl Tel: 14077
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