
dan

Wijzer met je geld 
in Westerveld 

Bijzondere bijstand

Regelingen 
     voor kinderen 

Meer informatie

Soms is het moeilijk om rond te komen. U komt misschien 
in aanmerking voor ondersteuning.  

We helpen u graag met regelingen, toeslagen en tegemoetkomingen 
in Westerveld, zodat u wijzer met uw geld om kunt gaan!

Toeslagen



Voor wie? 

Met een laag of minimum inkomen* is het soms moeilijk de eindjes aan 
elkaar te knopen. Om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen in 
Westerveld zijn er verschillende regelingen voor mensen met een laag of 
minimum inkomen. 

In deze folder worden alle regelingen in Westerveld uitgelegd.

*Een laag of minimum inkomen noemen we ook wel het sociaal minimum. Meer informatie en actuele 

bedragen: www.rijksoverheid.nl 

   Iedereen

  Gezinnen met inwonende kinderen tot 18 jaar

   Volwassenen (18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd)

    
  Ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd)

   
  Inwoners met een chronische ziekte en/of beperking

    
  Studenten (18 tot 30 jaar)

   
  Kinderen

   

In de folder gebruiken we symbolen om aan te geven voor wie de regeling is. De symbolen 
betekenen: 



 

Mogelijkheden? Wat? Voor wie? Hoeveel? Hoe? 
Bijzondere 
bijstand 

Onverwachte 
kosten waar niet 
voor gespaard 
kan worden 
 
  

   

Afhankelijk van 
de gemaakte 
kosten 
 

 

Aanvragen bij de 
IGSD 

 

Individuele 
inkomenstoeslag 

Extra geld wanneer 
u drie jaar of langer 
op bijstandsniveau 
leeft 

 
Afhankelijk van uw 
persoonlijke 
situatie 
 

Aanvragen bij de 
IGSD 

Kwijtschelding 
gemeentebelastingen

 

Niet hoeven  
betalen van de 
gemeentelijke 
belastingen 

 

 

Afhankelijk van uw 
persoonlijke 
situatie, 
onder andere
uw inkomen en 
uw vermogen

 

Aanvragen bij de 
gemeente 
Westerveld 

Participatiebijdrage Dit is voor activiteiten 
en de aanschaf van 
goederen 
die te maken
hebben met
meedoen in de
maatschappij 

 

 
 

 

 
 

 

 

De 
participatiebijdrage 
is € 171,00 per 
gezinslid 
   Voor kinderen 
tussen de 12 en 18 
jaar oud kunt u 
een extra toeslag 
krijgen. Deze 
toeslag is € 171,00

 

per kind

Aanvragen bij de 
IGSD 

Bijzondere bijstand

Mogelijkheden? Wat? Voor wie? Hoeveel? Hoe? 

Tegemoetkomingen

Uw verzoek tot 
kwijtschelding 
waterschapsbelastin-
gen wordt ook naar 
GLTB 
(het belastingkantoor
 van de gezamenlijke 
waterschappen) 
gestuurd. U ontvangt 
bericht van GBLT 
of u in aanmerking 
komt voor
(gedeeltelijke) kwijt-
schelding

Kwijtschelding
aanvragen is
mogelijk voor de
aanslagen
onroerendezaak
belasting (OZB),
rioolheffing,
afvalstoffenheffing
en waterschaps-
belastingen



Huurtoeslag Bijdrage in de 
huurlasten 

Afhankelijk van uw 
huurprijs, inkomen, 
leeftijd en woon-
situatie 
woonsituatie

 

Aanvragen bij de 
Belastingdienst 

Zorgtoeslag 
 

Bijdrage in de 
zorgkosten 

Afhankelijk van uw 
inkomen  

 

Aanvragen bij de 
Belastingdienst 

Tegemoetkoming 
zorgkosten 

Een extra bijdrage 
in de zorgkosten 

Afhankelijk 
van uw persoonlijke
situatie  

  

 

Aanvragen bij de 
gemeente 
Westerveld 

Collectieve 
zorgverzekering 
 

Wanneer u een  
laag inkomen
en weinig vermogen
heeft kunt u 
gebruik maken van 
de collectieve- 
zorgverzekering. 

 

 
 

De zorgverzekeraar 
accepteert u 
zonder medische 
keuring

 

Afhankelijk van uw 
keus voor een 
zorgverzekeraar 
en het 
verzekeringspakket  

 

Aanvragen bij de 
IGSD 

Kinderbijslag De overheid 

 

Aanvragen bij de 
betaalt mee aan de 
kosten die horen 
bij de opvoeding 
van een kind  
 

 

 
 

 
 

  
SVB 

Kindgebonden 
budget 

Bijdrage in de 
kosten voor uw 
kinderen tot 18 
jaar. Deze bijdrage 
krijgt u naast de 
kinderbijslag  

Afhankelijk van uw 
inkomen, de 
hoogte van uw 
vermogen, hoeveel 
kinderen u heeft 
en hun leeftijd  

U krijgt automatisch
bericht als u hier 
recht op hebt. Krijgt 
u geen bericht? 
Dan kunt u het 
aanvragen bij de
Belastingdienst.

 
 

 

Kinderopvang-
toeslag en bijdrage 
kinderopvang  

Bijdrage in de 
kosten van de 
kinderopvang  

De bijdrage 
kinderopvang

 
is 

een extra bijdrage 
naast de 
kinderopvangtoeslag 

Afhankelijk van  
uw inkomen,
het aantal kinderen
en het soort opvang   

Aanvragen bij de 
Belastingdienst 

Tegemoetkoming 
schoolkosten 

Er zijn verschillende 
regelingen, 
afhankelijk van het 
inkomen van de 
ouders en het 
soort onderwijs  

Afhankelijk van  
de schoolsoort en  
nationaliteit  

Aanvragen bij 
DUO 

Mogelijkheden? Wat? Voor wie? Hoeveel? Hoe? 

Toeslagen en (landelijke) regelingen

Afhankelijk van de 
leeftijd van uw kind

 

 
 

g

O

Belastingdienst.

situatie



Studiefinanciering, 
Studielening en 
aanvullende 
studiebeurs 

Bijdrage in de 
studiekosten  

Afhankelijk van 
de opleiding 

 

 

Jeugdsportfonds Vergoeding voor 
sportcontributie 
en/of de aanschaf 
van sportkleding 

 

Maximaal € 225, -
per kind per jaar

Aanvragen kan via 
de Beweegcoach,
WelzijnMensenWerk 
of via de Stichting 
Kleding- en 
Speelgoedbank 
Westerveld

 

Jeugdcultuurfonds Vergoeding voor 
lesgeld en/of
bijdrage aan 
materiaal,
muziek maken, 
schilderen of 
toneel spelen 

 
 

  Van 4 tot 18 jaar 

  

Maximaal € 450,- 
per kind per 
cursusjaar  

 

Nationaal Fonds 
Kinderhulp 

Hulp voor 
kinderen die 
opgroeien in 
armoede. 
Bijvoorbeeld door 
zwemlessen, een 
fiets, een dagje uit 
of bijdrage aan 
een opleiding  

 
 

Van 0 tot 21 jaar

 

 

Afhankelijk van de 
aanvraag 

Stichting Jarige Job Een feestelijke 
verjaardagsbox met 
versiering, 
ingrediënten voor 
een taart, een 
traktatie en 

 
een mooi cadeau 

 

Eén verjaardagsbox 
per kind per jaar 

Sport- en 
cultuurweek 

Een week vol met
sport en cultuur
voor kinderen die
om verschillende
redenen niet op 
vakantie kunnen

 

 

 
  

groep 3 tot en met 8 van 

 
De kosten van de 
sport- en 
cultuurweek 
worden gedekt 

Aanvragen via 
Beweegcoach 

Mogelijkheden? Wat? Voor wie? Hoeveel? Hoe? 

Regelingen voor kinderen

Aanvragen bij 
DUO 

 van het 
 basisonderwijs 

Aanvragen kan via 
de Beweegcoach,
WelzijnMensenWerk 
of via de Stichting 
Kleding- en 
Speelgoedbank 
Westerveld

 

Aanvragen kan via 
de Beweegcoach,
WelzijnMensenWerk 
of via de Stichting 
Kleding- en 
Speelgoedbank 
Westerveld

 

Aanvragen kan via 
de Beweegcoach,
WelzijnMensenWerk 
of via de
Voedselbank 
Westerveld 

 

Aanvragen kan via 
de Beweegcoach 

 
 

  Van 1 tot 18 jaar 

  

 
 

  Van 4 tot 18 jaar 

  



Leerlingenvervoer Bijdrage in de 
kosten voor 
leerlingenvervoer
wanneer uw kind 
naar het (speciaal) 
basis of 
voortgezet onderwijs 
gaat

 

 
  

 

 

Aanvragen via de 
gemeente 
Westerveld  

Meer weten of hulp nodig?

Heeft u een vraag over een bepaalde regeling of wilt u weten hoe u een aanvraag kunt doen? Neem 
dan contact op met de betreffende organisatie. Hieronder vindt u alle contactgegevens.

   

Telefoonnummer 14 0521 of e-mail info@gemeentewesterveld.nl. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek. Website: www.gemeentewesterveld.nl.
De Beweegcoaches werken bij de gemeente en zijn via bovenstaande gegevens te bereiken. 
 
 

Telefoonnummer 0521 53 89 80 of e-mail igsd@igsd-sw.nl. Medewerkers van de IGSD zijn in het 
gemeentehuis in Diever aanwezig op maandag van 10.00 tot 13.00 uur en dinsdag en donderdag 
van 9.00 tot 12.30 uur.  Website: www.igsd-sw.nl.

Wie er goed uitziet voelt zich zekerder. Stichting Kleding- en Speelgoedbank biedt speelgoed en kleding 
voor mensen die het zelf moeilijk kunnen betalen. Stichting Kleding- en Speelgoedbank is gevestigd aan 
de Entingheweg 13, 7991CB Dwingeloo. 

Openingstijden: Ma. 9.30-11.30, Wo. 13.00-16.00, Za. 10.00-13.00. De Stichting Kleding- en Speel-
goedbank is bereikbaar op telefoonnummer:  0521 38 31 61 / 06 - 22 85 62 27 of via info@kleding-
bankwesterveld.nl. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.kledingbankwesterveld.nl.

De Voedselbank, uitgiftepunt Westerveld geeft noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug 
nodig hebben. Eens per twee weken worden er voedselpakketten uitgedeeld. Bel voor voedselhulp en 
(her)screening met 06 - 51 51 21 80. Voor andere zaken kunt u bellen met 0521 55 12 85 of neem 
contact op via westerveld@voedselbankzuidwestdrenthe.nl. Website: www.voedselbankzuidwestdren-
the.nl.

De kosten van het
leerlingenvervoer
worden gedekt

   



 

Website: www.duo.nl.

 

Website: www.svb.nl.

Andere organisaties die u kunnen helpen op het gebied van armoedepreventie

Welzijn MensenWerk (WMW) levert welzijnsdiensten met als doel dat bewoners zo goed mogelijk voor zichzelf 
kunnen zorgen, kunnen meedoen in de samenleving en zich actief inzetten in hun omgeving. WMW werkt vraag-
gericht op basis van de behoeften van de bewoners, met eigen kracht van de bewoner als uitgangspunt. De sociaal 
werkers gaan er direct op af en maken gebruik van informele netwerken en vrijwilligers. Daarnaast worden er 
algemene voorzieningen georganiseerd op buurt- en dorpsniveau. 

VIA loket
VIA staat voor: Voorlichting, Informatie,
Advies. Wanneer u vragen heeft kunt u hier terecht. Een moeilijke brief van het UWV, informatie over bepaalde regelingen: 
die roepen wel eens vragen op. Samen met u wordt gezocht naar informatie en mogelijk ook antwoorden.  Het VIA loket is 
een initiatief van WelzijnMensenWerk..
Het spreekuur is laagdrempelig en vindt plaats op meerdere dagdelen op verschillende locaties in Westerveld:
- Elke donderdag van 09.30 tot 11.30 uur in De Veldkei te Havelte
- Elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur in ‘t Werkt bij Stichting JEF te Nijensleek

Telefoonnummer 085 273 14 26 of via e-mail info@welzijnmw.nl. Website: www.welzijnmw.nl.
 

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) is er voor informatie en advies over financiën, budgetbeheer, schuldregeling 
en beschermingsbewind. De GKB biedt hulp bij (dreigende) financiële problemen.

Money School
Dit jaar gaat de ‘Money school’, een geldschool voor basisschoolleerlingen in de gemeente Westerveld van start. Leerlingen 
krijgen hier financieel onderwijs. Ze leren omgaan met geld en leggen een basis voor financiële zelfredzaamheid. 

Telefoonnummer 0592 36 60 99 of via e-mail info@degkb.nl website: www.degkb.nl.

Heeft u soms moeite met het op orde houden van uw (financiële) administratie? De vrijwilligers van Humanitas 
Thuisadministratie helpen u thuis om samen de administratie en financiën op orde te brengen. De vrijwilligers 
nemen niet uw taak en verantwoordelijkheid over maar proberen u kosteloos te helpen.U kunt Humanitas Thuis-
administratie Meppel e.o. bereiken via het telefoonnummer 0522 261 828 of via: meppel@humanitas.nl



Wijzer met je geld 
in Westerveld 


