
        

 

 

Hoge energiekosten: 

Heeft u een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm? Dan heeft u recht op energietoeslag. 

Heeft u een laag eigen vermogen? Dan zijn er nog meer regelingen voor u van toepassing. 

Vraag direct ondersteuning aan als u in financiële nood zit. 

Meer info: www.bronckhorst.nl/klop-aan-particulieren 

 

Inkomenstoeslag 

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen 

hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen. 

Meer info: www.bronckhorst.nl/individuele-inkomenstoeslag 

 

Participatietoeslag 

Inwoners van Bronckhorst met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een 

participatiebijdrage in de kosten van lidmaatschap van een sportclub, zwemles, een 

ouderenvereniging, concertbezoek. 

Meer info: www.bronckhorst.nl/participatiebijdrage 

 

Bijstand voor zelfstandigen 

In bepaalde gevallen kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als 

u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. In deze gevallen kunt u 

dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Met een Bbz-

uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een 

lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf. 

Meer info: www.bronckhorst.nl/bijstand-voor-zelfstandigen 

 

Kindpakket: 

Het is belangrijk dat kinderen gewoon kunnen meedoen aan schoolactiviteiten, een 

verjaardag vieren of een dagje weg kunnen, ook als er thuis weinig geld is. Lukt dit niet, dan 

springt de gemeente bij. Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen een kindpakket 

aanvragen. U heeft bijvoorbeeld een laag inkomen of u zit in de schuldsanering (WSNP) of u 

ontvangt een voedselbankpakket. Ook als uw inkomen net boven de bijstand is (130% 

minimumloon), kunt u een aanvraag doen.  

Meer info: www.bronckhorst.nl/kindpakket 

 

Bijzondere bijstand: 

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Bijvoorbeeld kosten voor 

rechtsbijstand of bewind voering. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten 
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van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de 

gemeente. 

Meer info: www.bronckhorst.nl/bijzondere-bijstand 

 

Kinderopvang, tegemoetkoming in de kosten: 

U kunt bij de gemeente een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten vragen, als: u geen 

kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt én in een re-integratietraject zit én een 

uitkering van de gemeente of een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet 

ontvangt. U om sociaal / medische redenen op kinderopvang bent aangewezen. 

Meer info: www.bronckhorst.nl/kinderopvang-tegemoetkoming-in-de-kosten 

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur: 

Het Jeugdfonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen 

waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of 

een andere creatieve cursus. Het Jeugdfonds betaalt de contributie en eventuele 

sportkleding/attributen tot een maximumbedrag van € 225,00 voor sport of € 425,00 voor 

cultuur. Daarnaast is het mogelijk om een vergoeding voor zwemlessen aan te vragen. Deze 

bedraagt maximaal € 500,00. 

Meer info: www.jeugdfondssportencultuur.nl 

 

Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 

De gemeente geeft sinds 2021 geen korting meer op de premie van de zorgverzekering. In 

plaats daarvan kunt u een tegemoetkoming aanvragen op het verplicht eigen risico dat u 

betaalt bij gemaakte zorgkosten. Daarbij maakt het niet uit waar u verzekerd bent. U komt 

voor de tegemoetkoming in aanmerking als uw inkomen maximaal 130% van de 

bijstandsnorm is en u een laag vermogen hebt. Onder 'Goed om te weten' kunt u kijken of uw 

inkomen en vermogen 130% of minder van de bijstandsnorm is. 

Meer info: www.bronckhorst.nl/tegemoetkoming-eigen-risico-zorgverzekering 

 

Hulp bij geldzaken en schulden?: 

Mogelijk heeft u moeite om financieel alles onder controle te krijgen of te houden. Om uw 

schulden niet te ver te laten oplopen, is het belangrijk dat uw problemen op tijd in beeld zijn. 

Heeft u bij één of meer instanties een betalingsachterstand? Dan gaat daarvan een melding 

naar Vroeg Eropaf. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeente, woningcorporaties, 

zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en het waterbedrijf.  

Meer info: www.bronckhorst.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden 

 

Energiecoach: 

Bij onze gemeente is Edwin van der Wal als energiecoach aan de slag om inwoners te 

helpen. U kunt met hem een afspraak maken voor een bezoek aan huis. Samen bekijkt u het 

energieverbruik en de energiekosten. Ook gaat Edwin direct aan de slag om energie te 
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besparen zoals het aanbrengen van tochtstrip, radiatorfolie en ledlampen. Dit alles is 

helemaal gratis. 

Meer info: www.bronckhorst.nl/energiecoach 

 

Sociale teams: 

Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken op het gebied van zorg, welzijn en werk kunt u 

terecht bij de sociale teams van de gemeente. U kunt op verschillende manieren in contact 

komen met een sociaal team. Ook als u twijfelt of een regeling voor u is of u moeite heeft om 

een aanvraag te doen staan onze consulenten u graag, met een goed advies, bij.  

Meer info: www.bronckhorst.nl/sociale-teams 

 

Overige regelingen: 

Gratis verjaardagspakket: www.Stichtingjarigejob.nl/wat-wij-doen/verjaardagsbox/ 

 

Andere fiets: www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan 

 

Tussenuit: www.stichtingweekjeweg.nl/voor-gasten-algemeen/ 

 

Overige steun: www.kinderhulp.nl 
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