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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 2016 en kunnen in de loop van het jaar veranderen. Kijk op de genoemde websites voor de actuele bedragen en voorwaarden. 

Ontspannende en Geld-terug-regeling Per gezinslid heeft u een budget van €100,-. 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.

U kunt het aanvraagformulier downloaden op www.venlo.nl of of ophalen bij de balie op het Werkplein Venlo,
Prinsessensingel 10 in Venlo. De regeling is voor alle inwoners van de gemeente Venlo met een inkomen tot
en met 110% van de bijstandsnorm.

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 op www.BsGW.nl en via Tel: 088-8420420

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

keer per 12 maanden kunt ontvangen. Aanvraag/ informatie bij Werkplein Venlo: www.venlo.nl of 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 bij het 
Werkplein Venlo: www.venlo.nl of Tel: 14077

Tegemoetkoming voor Hoge Heeft u hoge zorgkosten vanwege een chronisch ziekte of een handicap? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een
chronisch zieken en zorgkosten financiële tegemoetkoming. In 2015 was deze € 165 per persoon. Het bedrag voor 2016 is nog niet bekend.
gehandicapten Houdt u de website van de gemeente Venlo in de gaten, in de loop van 2016 zal er een aanvraagformulier voor dit jaar 

klaargezet worden. Dan is ook het bedrag dat maximaal vergoed zal worden bekend.

Geen/beperkt inkomen Jong-gehandicaptenkorting 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 of Tel: 0900-9294

Wajong Uitkering voor jonggehandicapten. Voorwaarden: arbeidsongeschikt voor 17e verjaardag of tijdens studie.
Aanvraag / informatie via UWV: www.uwv.nl of 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 of 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 of Tel: 14077 en Kamer van Koophandel: www.kvk.nl

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

Informatie en advies Hulp en wegwijs maken Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt bij u in de buurt.
Als dit nodig is sturen zij u door naar het sociaal wijkteam. Adressen en openingstijden zijn te vinden op de website www.venlo.nl
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Kinderen en Kinderen doen ook mee, Bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar in de gemeente Venlo, die om financiële  reden geen lid kunnen worden van
jongeren Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds een sportvereniging. Of die niet deel kunnen nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten. 

Aanvraag: www.jeugdfondsenvenlo.nl Informatie: Riet Goosen Tel: 06-54787379
Email: Venlo@jeugdsportfonds.nl / Venlo@jeugdcultuurfonds.nl

Stichting Leergeld Stichting Leergeld Venlo wil dat alle kinderen van 4-18 jaar kunnen meedoen aan verplichte binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Ook die kinderen waarvan de ouders het financieel niet zo breed hebben. Een aanvraag kan alleen ingediend worden door 
een ouder of verzorger, via de website: jeugdfondsenvenlo.nl of via post. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer
06-21445150 (alleen op woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar), of op website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

Kindgebonden budget                       Bijdrage voor de kosten van kinderen. Voorwaarden kind(eren) t/m 17 jaar, recht op kinderbijslag, niet te hoog inkomen.
Aanvraag/Informatie: www.belastingdienst.nl of 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 bij DUO: www.ib-groep.nl,  

of via Tel: 050-5997755

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

Werk en zorg voor Inkomensafhankelijke U komt in aanmerking voor inkomensafhankelijke combinatiekorting als u aan een aantal voorwaarden voldoet. 
thuiswonende kinderen combinatiekorting Voorwaarden zie www.belastingdienst.nl onder inkomensafhankelijke combinatiekorting.

           Aanvragen/Informatie: Belastingdienst of Tel: 0800-0543

Beperkingen door Zorg en ondersteuning Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van WMO-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel kunt u terecht bij het
ziekte, handicap of sociale wijkteam. U kunt zich aanmelden via de website van de gemeente Venlo www.venlo.nl. Er staat op die website een 
ouderdom contactformulier waarrmee u zich kunt aanmelden. Maar ook via sociaalwijkteam@venlo.nl kunt u contact opnemen. Binnen 5

werkdagen wordt u gebeld om een afspraak te maken voor een keukentafelgesprek. In dit gesprek zal er een leefzorgplan gemaakt
worden. Er zal besproken worden of en welke hulp geboden kan worden.

Financiële tegemoetkoming Ouders of verzorgers van thuiswonende kinderen die intensive zorg nodig hebben kunnen dubbele kinderbijslag aanvragen. Uw   
Thuiswonend kind kind is 3 jaar of ouder maar jonger dan 18 jaar. Uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) geeft
met intensieve zorg hierover advies. Voor meer informatie gaat u naar de website www.ciz.nl. Aanvraag dubbele kinderbijslag via website www.svb.nl.

U heeft hiervoor een DigiD-code nodig. 

Mantelzorger Mantelzorgwaardering In 2015 werden mantelzorgers gewaardeerd door middel van mantelzorgvouchers ter waarde van € 75. Er is nog niet bekend of en 
welke waarderingsvorm er in 2016 is. Voor informatie houdt u de website www.mantelzorgwaarderingvenlo.nl in de gaten. 
Schrijf u in voor de nieuwsbrief, zo blijft u op de hoogte.

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 bij 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,- per jaar zijn. Aanvraag: Belastingdienst www.toeslagen.nl of 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 of Tel: 0800-0543

Belastingteruggave Belastingdienst Aangifte inkomstenbelasting i.v.m. teruggaaf: Algemene Heffingskorting partner of aftrek specifieke zorgkosten. 
Aanvraag / informatie: www.belastingdienst.nl of 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 of Tel: 14077
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