
Individuele inkomenstoeslag 2017. 

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking? 

• U heeft drie jaar (36 maanden) een inkomen dat niet uitkomt boven 110% van 
de voor u geldende bijstandsnorm. Vanaf 2017 wordt dit verhoogd naar 120% 

• U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering op korte termijn en u heeft wel 
uw best daarvoor gedaan. 

• U bent ouder dan 21 jaar en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet 
bereikt. 

De bedragen voor deze toeslag zijn: 
€ 390,00 voor een alleenstaande;  
€ 505,00 voor een alleenstaande ouder;  
€ 560,00 voor gehuwden/samenwonenden.  

 

 

Collectieve zorgverzekering 2017. 

Wat houdt de collectieve verzekering in? 

De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen (tot 130% van het sociaal 
minimum) een collectieve zorgverzekering voor minima. Hiermee kunt u zich tegen 
een gunstige premie verzekeren. De gemeente werkt samen met zorgverzekeraars CZ 
en VGZ. U krijgt korting op de basisverzekering. Bovendien kiest u de aanvullende 
verzekering die het best bij uw zorgverbruik past. Een aanvullend pakket is dan 
verplicht. Zo heeft zowel CZ als VGZ een pakket speciaal voor mensen met een grote 
zorgvraag 

Voor wie? 

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. U kunt 
deelnemen als u: 

• In de gemeente Goirle woont; 
• Geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige verzekeraar; 
• Een inkomen heeft tot 130% van het sociaal minimum. Bij een inkomen tot 

120% van het sociaal minimum betaalt de gemeente mee in de premie. 

 

 



Voordelen CZM 

De belangrijkste voordelen op een rijtje: 

• 6% korting op de basisverzekering; 
• bij een inkomen tot 120% van het sociaal minimum betaalt de gemeente mee 

in de premie. Dat is vanaf 01-01-2017 € 28,00 per persoon per maand; 
• mogelijkheid van gespreide betaling eigen risico dan wel meeverzekeren eigen 

risico; 
• mogelijkheid tot meeverzekeren van (een deel van) de wettelijke eigen 

bijdrage voor Wmo en Wlz. 

Aanvragen 

U kunt zich aanmelden via Bereken uw recht of bij 't Loket.  

• Om gedurende het jaar over te stappen moet uw inkomen lager zijn dan op 1 
januari van het kalenderjaar en u moet al verzekerd zijn bij CZ, VGZ, Ohra, 
Delta Lloyd, IZA, Trias of Univé. Ook moet u aan de overige voorwaarden, zoals 
inkomen en vermogen voldoen. 

• Wilt u aan het einde van het jaar overstappen? Lees over de verschillende 
zorgpakketten op Gezondverzekerd. 

Wanneer u overweegt van zorgverzekeraar of pakket te veranderen, adviseren wij u 
een goede inschatting te maken van de zorgkosten die u denkt te hebben en de 
vergoedingen die de verschillende pakketten daarvoor bieden. Maak een goede 
vergelijking met uw huidige verzekering! Lees hierover meer op Gezondverzekerd.  

Bijzondere bijstand 

Bijzondere bijstand is voor onverwachte noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt 
betalen. Bijvoorbeeld advocaatkosten, kosten voor bewindvoering en een 
tegemoetkoming in de kosten voor sociale alarmering en maaltijdvoorziening.   

Welke kosten we vergoeden hangt af van uw situatie. Maatwerk dus. U vraagt 
bijzondere bijstand aan via 't Loket of uw klantmanager. U moet bijzondere bijstand 
aanvragen voordat u de kosten maakt. U moet dan een prijsopgave of offerte laten 
zien.  

Via 'Bereken uw recht' kunt u nagaan of u recht heeft op vergoeding. 

 

 

 

https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php?u=251407747.587.45144112406102
https://www.goirle.nl/loket.html
https://gezondverzekerd.nl/mijngemeente/35
https://gezondverzekerd.nl/mijngemeente/35
https://www.goirle.nl/loket.html
https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php?u=251407747.587.45144112406102


Kindpakket 2 - 18 jaar startersregeling voortgezet 

onderwijs (eenmalig)  

- rugzak/boekentas, fiets, schoolbenodigdheden; - maximaal € 310,00 computerregeling - 

vanaf groep 7 basisonderwijs; - maximaal 2 computers per gezin (bij geen computer of 

ouder dan 4 jaar); - verstrekking in natura1 participatieregeling  

 - contributie sport en samenhangende kosten (inclusief zwemles of abonnement), 

deelname schoolactiviteiten (kamp, reis, ook evt vrijwillige ouderbijdrage en 

schoolbenodigdheden), deelname jeugdvakantieweek, culturele activiteiten, 

lidmaatschap hobbyclub en samenhangende kosten, sociale activiteiten en gezinsuitjes; - 

kosten peuterspeelzaal; - maximaal € 300,00 per jaar Kinderen Vooruit - maatwerk 

t.b.v. participatie i.s.m. netwerk. O.a. zomer- en winterkleding 

Individuele studietoeslag 

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een arbeidsbeperking? Volgt u nu een opleiding 
en heeft u daarvoor recht op studiefinanciering of WTOS dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor een toeslag. Neem contact op met uw klantmanager of bel (013) 
5310 610. 

 

Bijstandsuitkering 

U vraagt een bijstandsuitkering aan via de website van Werk. Hiervoor heeft u 
een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan dient u een aanvraag online in bij het UWV. 
Zodra wij uw aanvraag via de UWV hebben ontvangen, ontvangt u een uitnodiging 
voor een informatiebijeenkomst. Deelname aan de bijeenkomst is een verplicht 
onderdeel van uw bijstandsaanvraag. 

Voorwaarden voor bijstandsuitkering 

U heeft mogelijk recht op een bijstandsuitkering als u:  

• In Nederland woont en een Nederlands of Europees identiteitsbewijs heeft of 
een geldige verblijfsvergunning 

• Geen of niet voldoende inkomsten heeft: minder dan de voor u geldende 
bijstandsnorm 

• Weinig of geen eigen vermogen bezit; en geen andere uitkering kunt krijgen, 
zoals een Werkloosheidsuitkering (WW) of werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA). 

Meer over de voorwaarden voor het recht op bijstand vindt u op de website van 
Antwoordopbijstand. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijstand.  

http://www.werk.nl/
http://www.uwv.nl/particulieren/direct-doen/aanvragen-bijstandsuitkering.aspx
http://www.antwoordopbijstand.nl/


Zodra wij uw aanvraag via de UWV hebben ontvangen, ontvangt u een uitnodiging 
voor een informatiebijeenkomst. Deelname aan de bijeenkomst is een verplicht 
onderdeel van uw bijstandsaanvraag 

Wat zijn mijn rechten en plichten? 

Bij elke uitkering horen (verschillende) rechten en plichten. Wij adviseren u, het 
overzicht Arbeids- en Inlichtingenplicht zorgvuldig door te lezen. Er staat in wat u 
moet doen. In het algemeen geldt dat u altijd wijzigingen in uw situatie 
(wonen/inkomsten) door moet geven. Dat geldt ook als u vakantie opneemt 

Kostendelersnorm voor bijstandontvangers 

Mensen die samen in één woning wonen, kunnen de huur, kosten voor verwarming 
van de woning en andere kosten delen. Daarom krijgen bijstandsontvangers van 21 
jaar of ouder die in één huis wonen met andere volwassenen een lagere uitkering. 
Deze regel heet de ‘kostendelersnorm’.  

Hoe werkt de kostendelersnorm?  

Hoe meer volwassen personen in één woning, des te lager de uitkering. Het maakt 
daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.  

Meer informatie  

Het filmpje over de kostendelersnorm legt uit voor wie de kostendelersnorm bedoeld 
is en hoe we uw bijstandsuitkering berekenen 

Jongeren tot 27 jaar 

Geen uitkering naar wel hulp nodig bij het zoeken naar scholing, werk of 
leerwerktraject?  

Neem contact op met de Jongerenregisseur: T (06) 1151 7821.  

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je terug naar school?  

Meld je bij de balie van Werk en Inkomen in Tilburg, Burgemeester Brokxlaan 1680 in 
Tilburg. Dat kan op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Vraag een gesprek 
aan met iemand van het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC).  

Dringend inkomen nodig?  

Ben je jonger dan 27 jaar? Dan moet je je melden bij de balie Werk en Inkomen in 
Tilburg, Burgemeester Brokxlaan 1608 in Tilburg. Dat kan op maandag t/m vrijdag 
tussen 8.30 en 17.00 uur. Geef aan dat je je komt melden voor een uitkering en dat je 
in Goirle woont. Je melding wordt geregistreerd en je krijgt een pakket met uitleg 
mee. Je moet namelijk eerst vier weken lang actief naar werk zoeken. Als je na die 
vier weken nog geen werk hebt gevonden, moet je je opnieuw melden bij de balie 

https://www.goirle.nl/fileadmin/files/goirle/06.Sociaal/Verplichtingen_bij_uitkeringA.pdf
https://www.goirle.nl/fileadmin/files/goirle/06.Sociaal/Wijzigingsformulier_WWB.pdf
https://www.goirle.nl/fileadmin/files/goirle/06.Sociaal/Aanvraagformulier_vakantie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2UgLR1TGNO0&feature=youtu.be


Werk en Inkomen en wordt je melding omgezet in een aanvraag en wordt de 
aanvraag doorgestuurd naar de gemeente Goirle. Wij roepen je dan zo snel mogelijk 
op voor onze Informatiebijeenkomst. Tijdens de Informatiebijeenkomst ontvang je 
informatie over je rechten en plichten en over hoe je zo snel mogelijk weer aan de 
slag kunt zijn.  

Het is mogelijk om al tijdens die vier weken, deel te nemen aan onze 
informatiebijeenkomst, je kunt je hiervoor zelf aanmelden via socialezaken@goirle.nl. 

Oudere werkzoekenden: IOAW, IOW 

Voor oudere werkzoekenden vanaf 50 jaar zijn er speciale uitkeringen. U kunt deze 
uitkeringen digitaal aanvragen op de website van Werk 

 

Bijstandsuitkering voor zelfstandigen 

Bent u zelfstandig en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig? Dan is er de Bbz 
(Bijstand voor zelfstandigen) voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Ook als u 
als oudere zelfstandige wilt stoppen met uw bedrijf, is in bepaalde gevallen specifieke 
ondersteuning mogelijk (IOAZ), u kunt deze uitkeringen dan aanvragen via 
Ondernemersadvies Tilburg. 

 

 

 

mailto:socialezaken@goirle.nl
https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/werknemer/uitkering-aanvragen/bijstandsuitkering
http://www.tilburg.nl/ondernemers/geld/financiële-steun/

