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Moerdijk

HULP BIJ MEEDOEN?
Heeft u een laag inkomen?
Heeft u we¡n¡g spaargeld en geen dure bezittingen?
Dan kan de gemeente Moerdijk u verder helpen.

BIJDRAGE VOOR DE KINDER. OF PEUTEROPVANG
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang?
U kunt misschien kinderopvangtoeslag ontvangen.
Let op: vraag dit op tld aan. Dus 3 maanden voordat
uw kind naar de opvang gaat.

Dat doen we samen met andere organisaties.

Zodat u kunt meedoen aan de samenleving.
We zetten alle mogelijkheden voor u op een rii.

BELAST|f{GDtE[{ST (KtilDER0PVA[{GToESLAG)

> 0800 05 43
> WWWTOESIAGEI'¡.NL

SOCIAAL.MEDISCHE INDIGATIE K¡NDEROPVANG
Heeft u of uw partner lichamelijke, psychische of sociale probìemen?
En kunt u daardoor - tijdel¡k - niet volledig voor uw kind(eren) zorgen?
Dan adviseert een hulpverlener vaak dat u kinderopvang regelt.
U krijgt, indien u geen kinderopvangtoeslag krijgt van uw gemeente,
misschien een bijdrage voor de kinderopvang door sociaal-medische
indicatie (SMl)

-^-

HOE VRAAGT U DE IilDICATIE

AA]I?

U vraagt de tegemoetkoming aan bij uw gemeente als u geen recht

heeft op kinderopvangtoeslag.

WWWJATPMOERDIJ
'|!

" voor kínderen van 4 tot 18

þar

HULP BIJ AANURAGEN

MEEDOEN AAN SPORT
Sporten is belangrijk en gezond. U kunt een bijdrage aanvragen
voor uw kinderen om lid te worden, voor sportkleding en voor
sportmaterialen.-

Wilt u hulp bij het aanvragen van de mogel¡jkheden
in dit boekje? Deze organisaties zijn er spec¡aal om
u verder te helpen:
SURPTUS WELZlJlrl

JEUGDSPORTFOT{DS

> WWW.JEUGDSPORTFOI{DS.N

t

(MAATSCHAPPEUJK WERK)

> (0168) 323 350
> WWW.SURPTUSWELZIJN.NL

MEEDOEN AAN CULTUUR
Dansen, tekenen of zingen is leuk en goed voor het zelfuertrouwen
van uw kind. U kunt een b¡drage aanvragen voor materialen en om
mee te doen.*

>

INFOWEST@SURPLUS.NL

M EED Elrl KU00RZ I Elrl I lrlG
Heeft u als inwoner van gemeente Moerd¡k een vraag over een (lastige) situatie
in uw leven binnen de onderwerpen zorg, jeugd of werk? Dan is er voor u de gratis
meedenkvoorziening: een onafhankelijke coach die u ondersteunt naar een oplossing
JEUGDCUTTUURFOI{DS BRABA]IT

Bel voor een eerste gesprek tussen 09.00 en 1 2.00 uur:

> (013) 590 42 83
> WWW.

JEU GDCULTUURFO

]'I

DS.NL

>

RENATE KREMERS:

>

RKREM ERS@DUURZAMEDIENSTVERLENING. NL

06 13 96 90 08

MEEDOEN OP SCHOOL
Meedoen op school is belangrijk voor een kind. U kunt bijdragen
aanvragen voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage, een computer,
een fiets, schoolreisjes, het schoolkamp of andere schoolse zaken.*

STICHTI]IG LEERGETD

> (076) 503 03 00
> WWW.IEERGETDIIOORDWESTBRABANT.N
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Hoogte van uw inkomen

BUz.6

GRAT¡S HULP BIJ GELDZAKEN EN ADMINISTRATIE
Hulp bü brieven en formulieren

Voor alle inkomens

Surplus

-€

Voor alle inkomens

Voor inkomens:

Omgaan met geld en schulden
en hulp bij brieven en formulieren

Voor alle inkomens

BELASTT¡|GD|E]|ST (ZoRGToESLAG)

Afdeling schuldhulpverlening

Voor alle inkomens
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Hulp bij zoeken naar werk
UWV of Werkplein Hart van

Voor alle inkomens

West-Brabant

U
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Bijstandsuitkering
Werkplein Hart van West-Brabant

Jaarlijks bedrag voor langdurig
lage inkomens
Werkplein Hart van West-Brabant

Huurtoeslag
Belasti

Kwijtschelding gemeentelüke
belastingen
West-Brabant

Bijdrage zorgkosten (zorgtoeslag)

+

Belastingdienst

Zorgverzeker¡ng met

groepskorting
Werkplein Hart van West-Brabant

4

MINDER ZORGKOSTEÍI¡
(c 0 LLECT t EVE Z0 n GVEilZEKEB t N G)
Doe mee met de collectieve zorgverkering van gemeente Moerd¡k.
B¡ veel andere voordelige zorgverzekeringen is de maandpremie laag
Vaak komt u daarnatoch voor hoge kosten te staan. Dat is b¡ deze
verzekering anders. De premie is voordeliger doordat uw gemeente
meebetaalt.

RONDKOMEN MET GEID

Werkplein Haft van West-Brabant

+S0%

> ZORGVERZEKEBINÊ M ET ÊROEPSKORTING

die u ondersteunt naar een oplossing.

Bijdrage voor onvenrachte kosten
(bijzondere biistand)

t!@

> 0800 05 43
> mtvw.ïoÊsLAcEf{.f{L

Heeft u een vraag over een (lastige)
situatie in uw leven binnen de onderwerpen zorg, jeugd of werk? Dan is er
voor u gratis een onafhankel¡ke coach

o

U kunt misschien zorgtoeslag ontvangen.
Dit is een b¡drage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering.

Sociaal raadsliedenwerk

Meedenkvoorziening

Bl.J'7

MINDER ZORGKOSTEN

> ZORÊTOESUG

r'
r'
r' r'
r'
r'
r'

U ontvangt uitgebreide vergoedingen tegen een voordelige
maandpremie met uitgebreide vergoedingen voor:

> lt/ondverzorging (tandarts, orthodontist)
> brillen
> contactlenzen
> anticonceptie
> zorg in het buitenland
> kraamzorg
> en nog veel meer
Deelname voor een jaar, vanaf 1 januari, meld u vanaf november aan

Voor inkomens:
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wERKPtEtIt HART VAI| WEST-BRABAilT (Z0RGVERZEKERilG)
> 076 75 03 500 (MA T/M VR|J, 09.00 - 10.30)
> WWW.WERKPTEIilHARTVAT{WEST.BRABAÍ{T.I{t

RONDKOMEN MET GELD

HULP BIJ WERK El{ IilKOMEl{

BUZ.

10
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Jeugdsportfonds

+107o

Meedoen aan cultuur

WERKPIEIil HART UATI UEST.BRABATIT
> (076) 750 35 00 (MA T/M VR|J, 09.00 - 10.30)
> WW.WERKP l-E I II HARTYAIIWEST-BRABA¡IT. IIT

Jeugdcultuurfonds

Meedoen op school
Stichting Leergeld

M¡ilDER KOSTE]Ú UOOR WOlIEl{
U kunt huurtoeslag aanvragen voor uw huur. Huurtoeslag is een
b¡drage in de huurkosten. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw
huurprijs, uw inkomen, uw leeftrjd en uw woonsituatie.
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peuteropvang
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(kinderopvangtoeslag) Belastingdienst
Werkplein Hart van West-Brabant

Sociaal-medische
indicatie kinderopvang
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BELASTTilGDIEilST (HUURToESTAG)

Voor alle inkomens

U

U vraagt de tegemoetkoming aan b¡

> 0800 05 43
> wwwr0EslAcEil.ilL

r'

Bijdrage voor de kinder- of

a

Voor inkomens:
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ACTIUITEITEII UOOR KIIIDEREII
Meedoen aan sport

Voor inkomens:

@@Ð

+X)o/o

> JAARLIJKS BEDBAG

VOOR UNGDURIG UÊE INKOMEilS
Heeft u (meer dan) drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u 1 keer per
jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag.

l@lw @

Hoogte van uw ¡nkomen

hæft geen ræht

op kinderopvangtoælag

uw gemeente

Uitleg
Of u ergens gebruik van kunt maken, hangt onder meer af van uw inkomen

KUTIIJÏSGHEIDII{G GEMEEI{TELIJKE BELASTIÍIGE]I

@ iliiffi:T5"ä",,;l"J

Heeft u een laag inkomen, weinig spaargeld en geen dure bezittingen?
Dan komt u mogel¡k in aanmerking voor kwijtschelding van

gemeentel¡ke belastingen. Kw¡tschelding wil zeggen dat u
een aantal belastingen niet hoeft te betalen.

Voor inkomens:

t@[

BELASTIÍ|GSAilEITUERKTXG WEST-BßABAilT (KUTJTSCHETDTilG)

aan een bijstandsuitkering

r'

U komt mogelijk in aanmerking
voor deze regeling.

@ï"?ii"i.ïäJ:i:si
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r'

een bijstandsuitkering.
U komt mogelijk in aanmerking voor
het maximale bedrag van deze regeling

Let op: naast inkomen zrjn er nog meer voonvaarden voor veel van deze regelingen.
Neem daarom altijd eerst contact op.

Wilt u weten wat de hoogte van een b¡standsuitkering is in uw situatie?
Ga naar www.rijksoverheid.nl en zoek op 'bijstandsnorm'.

> (076) 529 83 00
> www.BwBRABAilT.ftt
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GRATIS HULP BIJ GELDZAKEN EN ADMINISTRATIE

HULP BIJ BRIEVEI{ EI{ FORMUT¡ERET{
Vindt u het vaak moeil¡k om brieven te lezen
en formulieren in te vullen? Vraag dan hulp.
SURPTUS WEUZIJTI

> (0168) 323

350

> WUW.SURPLUSWEUIJil.III

SOCIAAL RAADSLIEDEilWERK
Heeft u vragen over het invullen van formulieren of het opstellen van
een brief? Wilt u uitleg om een ingewikkelde brief te begrijpen? Heeft u
een juridische vraag? Stap dan binnen bij het Sociaal Raadsliedenwerk.
Tijdens de inloopspreekuren geven onze medewerkers en vrijwilligers
advies en informatie over uiteenlopende onderwerpen.

RONDKOMEN MET GELD

BIJDRAGE VOOR O]{UERWAGHTE KOSTEil

(BTJZ0ilDERE BTJSTAilD)
Heeft u iets echt nodig, maar kunt u het niet betalen?
Heeft u geen spaargeld? Dan kunt u mogel¡k bijzondere b¡stand
ontvangen. ledereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan
bijzondere b¡stand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon
of AOW. U hoeft dus niet per sé een b¡standsuitkering te hebben om

bijzondere bijstand te kunnen ontvangen.

Voor inkomens:
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WERKPLEI¡I HART UA]I WEST.BRABAIIT
SOCIAAL RAADSTIEDETIWERK

>

|]{L00PSPREEKUUR PASÏooR VAlt KESSELLAAil 7, ZEUEilBERGEII

w0 09.00-11.30 uun, D0 18.00-20.00 uuR
(0168) 324 000
> tlttoopsPREEKUUR FEI|DERTSH0F, KERKr{G 21, FtJilAARï
D0 10.00-12.00 uuR (0168) 33f 500

> (076) 750 35 00 (MA r/M VR|J, 09.00 - 10.30)
> WWWWERKPLE I ]I HARÏUAÍIIUESI-B RABATIT. II L

MA 13.00-16.00 uuR,

> SOGIAATRAADSUEDEII@SURPTUSWEIZIJ¡I.IIL
OMG,AAII MEf GELD ElI SCHULDEÍ{
Het valt niet mee om geldzorgen te hebben.

HULP BIJ WERK Eil I]{KOMEÍ{
HULP BIJ WERK

>

Bent u werkloos? Het Werkplein helpt u graag op weg naar werk.
ZodaI u zelf voor uw geld kunt zorgen en zelfstandig kunt leven.

Blijf niet lopen met uw probleem en vraag hulp

Voor alle inkomens
GETEETITE TOERDIJÍ AFDELITG SCHUI,JIHUI,PYERLETIIIG

>

14 0168 (MA

I/M VR|J,08.30 - 12.00)

Voor alle inkomens

> BIJSTAilDSUITKERINÊ

> SGIIUIDIIULPYERI"EIIIIIG@TOERDIJKIIL

U kunt bij het Werkplein een bijstandsuitkering aanvragen terw¡l u
naar werk zoeld. Dit is voor noodzakelijke kosten zoals huur, eten

MEEDEI{KUOORZIENING

en drinken. U'kunt een bijstandsuitkering ontvangen als u niet in
aanmerking komt voor een WW-uitkering of als deze te laag is.

Heeft u alls inwoner van gemeente Moerdijk een waag over een
(lastige) situatie in uw leven binnen de onderwerpen zorg, jeugd

of werk? Dan is er voor u de gratis meedenkvoorziening: een
onafhankelijke coach die u ondersteunt naar een oplossing.

Voor alle inkomens
mEEDEilr(y0oRzrEr¡ilG

Maandag, woensdag of vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur
> ßEllATE KREMERS: 06 13 96 90 08
> RKREilERS@I'WRZATE¡TIE]ISII'ERI.EIIIIIG.ÍII

voor inkomens:
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UERKPTEIII TIART VAII WEST-BRABA¡IT
> (076) 750 35 00 (MA T/M VR|J,09.00

> TNfl W.WERKP

]"E I 1I

- 10.30)

HARWAIIWEST-B RABATIT.
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