Regelingen bijzondere
bijstand en minimabeleid

Fijnder helpt je financieel waar dat nodig en mogelijk is! Daarvoor zijn er allerlei
regelingen. Deze kunnen verschillen per gemeente. In deze folder zetten we de
belangrijkste regelingen op een rijtje.

Meedoenregeling voor kinderen
Heb je een of meerdere kinderen en een laag inkomen? Dan valt het niet mee om je
kind(eren) overal aan mee te laten doen. Fijnder vindt het belangrijk dat kinderen wél mee
kunnen doen. Daarom is er de meedoenregeling. Hieronder leggen we uit wat deze regeling
inhoudt en hoe je de regeling kan aanvragen.
Wat is de meedoenregeling voor kinderen?

aan te vragen. Iedere aanvraag wordt

Sommige basisvoorzieningen en

apart beoordeeld. Toch zijn er algemene

activiteiten moeten voor iedereen, dus

regels. Zo bepaalt de gezinssituatie en de

ook voor kinderen, beschikbaar zijn. Met

hoogte van het inkomen of je gebruik kunt

de meedoenregeling voor kinderen krijg

maken van de meedoenregeling. Meestal

je per kind tot 18 jaar een vergoeding

hebben alleenstaande of gehuwde ouders

voor bijvoorbeeld een schoolreisje,

met een inkomen dat gelijk of iets hoger

sportactiviteiten, bezoek aan het theater

is dan het bijstandsniveau, recht op de

of muziekles. Het kan ook gaan om een

meedoenregeling voor kinderen.

vergoeding voor schoolkosten, zwemles of
een huiswerkcomputer.

Ontvang je een uitkering via Fijnder? Dan
heb je altijd recht op de meedoenregeling

Hoe kan je de meedoenregeling voor

voor kinderen. Hierover ontvang je een

kinderen aanvragen?

brief. Ontvang je geen uitkering via Fijnder?

Voor inwoners van de gemeenten

Gebruik dan het formulier ‘Aanvragen

Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Bijzondere bijstand zonder uitkering’ om

met een laag inkomen, is het mogelijk

de meedoenregeling voor kinderen aan te

om de meedoenregeling voor kinderen

vragen. Dit formulier vind je op onze website

Welke regelingen en bijdragen zijn er

is de vergoeding voor het behalen van

eigenlijk?

zwemdiploma A maximaal € 300,-.

Het is mogelijk om een bijdrage te krijgen
voor culturele en sportieve activiteiten

Ouders met kinderen die naar school gaan

voor kinderen tot 18 jaar. Denk daarbij aan

kunnen een bijdrage krijgen

het lidmaatschap van een sportvereniging

In Winterswijk is de bijdrage voor

of het meedoen aan de toneelclub in het

kinderen op de basisschool € 125,- per

wijkgebouw.

kind en voor kinderen op het voortgezet
onderwijs € 200,- per kind. In Berkelland

Deze bijdrage verschilt per gemeente:

zijn die bedragen € 175,- en € 350,-. Voor

• Berkelland maximaal € 200,-

de gemeente Oost Gelre geldt dat de

per kind tot 18 jaar
• Oost Gelre maximaal € 350,per kind tot 18 jaar
• Winterswijk maximaal € 200,-

bijdrage voor sociaal culturele en sportieve
activiteiten ook gebruikt kan worden voor
schoolkosten. Er geldt hier dus geen aparte
bijdrage voor schoolkosten.

per kind tot 18 jaar
Computer en internet voor gezinnen met
Twijfel je of je inkomen te hoog is? Dan is

kinderen tot 18 jaar in het voortgezet of

het toch goed om een aanvraag te doen.

beroepsonderwijs kunnen gedeeltelijk

Misschien krijg je wel een deel van de kosten

worden vergoed.

vergoed.

Een gezin dat aan bovenstaande voorwaarde
voldoet kan iedere vijf jaar een computer

Vergoeding voor zwemlessen

met bijbehorende producten tot maximaal

In Oost Gelre en Winterswijk worden de

€ 500,- vergoed krijgen. In Winterswijk is

kosten voor het behalen van zwemdiploma A

het mogelijk ook een internetabonnement

voor kinderen vanaf 4 jaar volledig vergoed.

tot maximaal € 20,- per maand vergoed te

In Berkelland (voor ’t Timpke en ‘t Spilbroek)

krijgen.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele studietoeslag

Bijzondere Bijstand

Voor iedereen die al drie jaar of langer

Ben je student, maar kun je naast je studie

Maak je door bijzondere

Tip: neem eerst contact op met jouw

een inkomen heeft op bijstandsniveau en

niet bijverdienen door een beperking? Vaak

omstandigheden extra noodzakelijke

inkomensconsulent voordat je kosten

nog geen recht heeft op pensioen, is er de

kun je dan een individuele studietoeslag

kosten, maar heb je niet genoeg

maakt. Zo weet je wat de mogelijkheden

individuele inkomenstoeslag. Dat is een

aanvragen.

inkomen of spaargeld om deze te

zijn van een vergoeding. Wij helpen je

betalen?

graag verder!

extra bijdrage waarvan je zelf mag bepalen

Hoe vraag je Bijzondere Bijstand aan?

waar je dit aan uitgeeft. Voordat je deze

De individuele studietoeslag is bedoeld

Worden deze kosten ook niet door

extra bijdrage krijgt, kijken we eerst of jij in

om jouw inkomen aan te vullen tot het

een andere organisatie vergoed? Wij

Heb je kosten gemaakt? Dan is het

de toekomst een hoger inkomen zou kunnen

minimumloon

snappen dat zorgen over geld heel

belangrijk dat je de aanvraag voor de

vervelend zijn. Neem contact met ons

Bijzondere bijstand doet binnen één

Hoe vraag je een individuele

op om te kijken wat de mogelijkheden

maand nadat de kosten zijn gemaakt.

Hoeveel bedraagt de individuele

studietoeslag aan?

zijn. Misschien heb je wel recht op

Ontvang je al een uitkering via Fijnder?

inkomenstoeslag?

Om de individuele studietoeslag aan te

Bijzondere bijstand.

Je kunt de Bijzondere bijstand aanvragen

Hoe hoog de individuele inkomenstoeslag

vragen, moet je aan een aantal voorwaarden

is, verschilt per gemeente. In Berkelland

voldoen. Je kunt de toeslag aanvragen als:

krijgen.

en Winterswijk is de individuele
inkomenstoeslag € 432,- per jaar voor
een alleenstaande. Alleenstaande ouders

• 	Je in de gemeente Berkelland, Winterswijk
of Oost Gelre woont

ontvangen € 556,- en een echtpaar € 616,per jaar.

•	Je recht hebt op studiefinanciering
volgens de Wet Studiefinanciering

via het formulier ‘Aanvraagformulier
Wat is Bijzondere Bijstand?

Bijzondere bijstand met uitkering’.

Bijzondere bijstand is een vergoeding

Ontvang je nog geen uitkering via

waarmee je noodzakelijke kosten die

Fijnder? Gebruik dan het formulier

ontstaan zijn vanwege bijzondere

‘Aanvraagformulier Bijzondere bijstand

omstandigheden, zoals een eigen

zonder uitkering’. Deze formulieren zijn

bijdrage voor rechtsbijstand, kunt

te vinden op onze website. Kom je er

betalen.

niet uit? Laat het ons weten.

In Oost Gelre is deze toeslag € 544,- voor

2000 WSF of recht hebt op financiële

een alleenstaande. Alleenstaande ouders

steun volgens hoofdstuk 4 uit de Wet

Heb je recht op Bijzondere Bijstand?

ontvangen € 668,- en een echtpaar € 842,-

Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en

Om te bepalen of je recht hebt op

per jaar.

Schoolkosten (WTOS).

Bijzondere bijstand, kijken we naar jouw

Dit zijn bedragen die gelden per 01-01-2022.
Deze toeslagen gelden niet voor studenten.

persoonlijke situatie, je inkomen en je
• 	 Je kunt door je beperking niet bijverdienen
naast je studie.

spaargeld. Je hebt waarschijnlijk recht
op Bijzondere bijstand als:

De individuele inkomenstoeslag verandert
regelmatig. Wil je weten wat op dit moment

Voldoe je aan bovenstaande eisen? Dan kun

de bedragen zijn? Kijk dan op www.fijnder.nl

je jouw studietoeslag aanvragen via het

•

thuiswonend(e) kind(eren) hebt en

Je alleenstaand bent, geen

formulier op de website van Fijnder.

je vermogen maximaal € 6.505 is.
• 	Je alleenstaand bent en thuiswonende
kinderen hebt of je woont samen of
je bent getrouwd en je vermogen is
maximaal: € 13.010.

Collectieve zorgverzekering
Als je een laag inkomen en hoge
zorgkosten hebt, dan kom je misschien
in aanmerking voor de collectieve
zorgverzekering van de gemeente
Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk.
Overstappen kan jaarlijks en is alleen
mogelijk als al je premies betaald zijn
bij je huidige zorgverzekeraar. Ga naar
de website: www.gezondverzekerd.nl
voor het aanbod in je gemeente en kijk
of dit gunstig is in jouw situatie.

Heb je al een uitkering?
Maak dan gebruik van Mijn
Inkomen.
Je kunt zelf makkelijk en snel je gegevens
over je uitkering op onze website
bekijken. Dat kan via:
www.fijnder.nl onder de knop ‘Mijn
Inkomen’ bovenin de menubalk.

Contact
Heb je geen recht op
bijzondere bijstand of
een uitkering vanuit het
minimabeleid, maar kun je
door schulden of bijzondere
omstandigheden toch niet
rondkomen? Neem dan
contact op met Fijnder of de
Stadsbank Oost Nederland.
Wij helpen je graag verder! Je
kunt ons van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 16.00
uur bereiken op 0544 - 47
42 00 of mail ons via info@
fijnder.nl

