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EDITIE

GELDGIDS 2021
Woont u in de gemeente Nissewaard en heeft u een laag inkomen en
weinig spaargeld? Of wilt u graag hulp bij uw administratie of financiën?
In deze krant vindt u de voorzieningen die u kunnen helpen.
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HULP BIJ AANVRAGEN
Wanneer het u niet lukt om via de gemeentewebsite de voorzieningen aan te vragen, kunt u
contact opnemen met de gemeente of met:

Stimos Hulpverlening
Raadhuislaan 39-A, 3201 EM Spijkenisse
t. 0181 - 76 90 68
www.stimos.org

The Papershop
Curieweg 5, 3208 KJ Spijkenisse
t. 06 - 13 06 00 99
www.the-papershop.nl

Voorwoord
Grip op uw financiële situatie is belangrijk. Zeker tijdens de coronacrisis, die
voor veel onzekerheid kan zorgen. Helaas zijn er altijd mensen met geldzorgen,
ook in onze gemeente. Mensen die moeite hebben met rondkomen, dreigen in
de schulden te raken of schulden hebben. Het kan iedereen overkomen. Het
zorgt voor stress en is van invloed op uw gezondheid, uw gezin of uw werk.
Misschien denkt u dat u het allemaal zelf moet oplossen. Niets is minder waar.
Wij bieden u een steuntje in de rug.
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen die financiële zorg of
steun nodig heeft, dit ook krijgt. Met goede financiële regelingen en hulp
van professionals of vrijwilligers zorgen we dat onze inwoners beter kunnen
rondkomen en meedoen en bieden we een vangnet om te voorkomen dat
schulden ontstaan.
Heeft u geldzorgen? Vraag op tijd om hulp. Hoe eerder u hulp inschakelt hoe
sneller het vaak opgelost kan worden. Dan krijgt u rust en overzicht en houdt u
energie over voor de leuke dingen in het leven.
Wouter Struijk, Wethouder gemeente Nissewaard

2 Kindtoeslag
De Kindtoeslag is een aanvulling binnen de Individuele Inkomenstoeslag.
Deze aanvulling is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld sport of
school voor uw kind(eren).
De aanvulling is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar en bedraagt € 300,- per
kind per jaar. Alleen degene die de kinderbijslag ontvangt kan deze aanvulling
krijgen door de Individuele Inkomenstoeslag aan te vragen.
Let op: Wordt uw kind dit jaar 4? Omdat u de Individuele Inkomenstoeslag maar
1 keer per 12 maanden kunt aanvragen, is het beter dat u met de aanvraag
wacht totdat uw kind 4 jaar is geworden.

1 Individuele
Inkomenstoeslag

Aanvragen?
U kunt de toeslag alleen online aanvragen op
www.nissewaard.nl/inkomenstoeslag.

Heeft u langdurig een laag inkomen? Kunt u niet sparen voor onverwachte uitgaven
bijvoorbeeld voor het repareren of vervangen van een kapotte koelkast? Vraag dan de
Individuele Inkomenstoeslag aan.

3 Energiebijdrage

De Individuele Inkomenstoeslag is € 250,- per jaar per huishouden. U kunt de Individuele
Inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. Inkomens- en vermogensnormen zijn
terug te vinden op www.rijksoverheid.nl door te zoeken naar ‘bijstandsnorm’.

De Energiebijdrage is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge energielasten voor mensen met een langdurig laag inkomen, die de pensioengerechtigde
leeftijd hebben bereikt.

U komt voor deze toeslag in aanmerking als u:
in de afgelopen 24 maanden een netto inkomen had tot 120% van de bijstandsnorm*
(eerder ontvangen Individuele Inkomens Toeslagen en toeslagen van de
Belastingdienst worden niet meegerekend)
voldoet aan de vermogensgrens volgens de bijstandsnorm
in de afgelopen 24 maanden geen recht had op studiefnanciering of een
tegemoetkoming volgens de wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten
21 jaar of ouder bent
de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt
u de afgelopen 12 maanden nog geen Individuele Inkomenstoeslag heeft aangevraagd

De Energiebijdrage is € 250,- en kan 1 keer per 12 maanden worden aangevraagd.
U komt hiervoor in aanmerking als u:
in de afgelopen 24 maanden een inkomen had tot 120% van de bijstandsnorm*
(eerder ontvangen Individuele Inkomenstoeslagen en toeslagen van de
Belastingdienst worden niet meegerekend)
voldoet aan de vermogensgrens volgens de bijstandsnorm
u de afgelopen 12 maanden nog geen Individuele Inkomenstoeslag of
Energiebijdrage heeft aangevraagd

Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan deze voorwaarden voldoen.
Eerder ontvangen Individuele Inkomenstoeslagen en toeslagen van de Belastingdienst
worden niet meegerekend.

Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan deze voorwaarden voldoen.
Uitzondering hierop is dat slechts één van beide partners de pensioengerechtigde
leeftijd moet hebben bereikt.

* De inkomensbedragen zijn te vinden op www.nissewaard.nl/inkomenstoeslag.

* De inkomensbedragen zijn te vinden op www.nissewaard.nl/energiebijdrage.

Aanvragen?

Aanvragen?

U kunt de toeslag alleen online aanvragen op
www.nissewaard.nl/inkomenstoeslag.

U kunt de toeslag alleen online aanvragen op
www.nissewaard.nl/energiebijdrage.
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4 Rotterdampas tegen laag tarief en
met OV-tegoed
Met de Rotterdampas kunt u met korting of gratis leuke dingen doen in Rotterdam
en omgeving. Iedereen kan een Rotterdampas kopen.
De Rotterdampas kost € 60,- voor volwassenen en € 17,50 voor kinderen van
3 tot en met 17 jaar. Wanneer u een minimum inkomen heeft, kunt u in aanmerking
komen voor een laag tarief:
Volwassenen
€ 5,Kinderen t/m 17 jaar € 0,Studenten uit Nissewaard die een voltijd opleiding in Rotterdam volgen, kunnen de
pas met korting voor € 17,50 bij de Rotterdampaswinkel aan de Hoogstraat 110 in
Rotterdam aanvragen.
Wanneer u met een minimum inkomen een Rotterdampas aanvraagt krijgt u een
OV-tegoed ter waarde van 3 dagkaarten op de Rotterdampas gestort. U gaat met
uw Rotterdampas naar een RET Servicepunt (station metro Spijkenisse Centrum)
waar het tegoed op uw eigen OV-chipkaart wordt gestort.

Aanvragen?
U kunt de Rotterdampas tegen het lage tarief aanvragen
via www.nissewaard.nl/rotterdampas.
Als u niet in aanmerking komt voor het lage tarief, dan kunt
u de Rotterdampas aanvragen op www.rotterdampas.nl.
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5 Sport, cultuur en educatie voor kinderen
Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten, een zwemdiploma te
behalen, een muziekinstrument te spelen of lid te worden van een vereniging.
Kortom: alle kinderen doen graag mee! Ook als de ouders of verzorgers een laag
inkomen hebben.
Gemeente Nissewaard, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Leergeld Voorne-Putten
werken samen om alle kinderen te kunnen bereiken. Voor kinderen uit gezinnen
met onvoldoende inkomen zijn er (financiële) regelingen voor sport-, cultuur- en
educatieve activiteiten. De fondsen zijn bestemd voor kinderen van 4 t/m 17 jaar
uit gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Op
www.nissewaard.nl/kinderfondsen leest u hier meer over.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan een bijdrage leveren aan sportieve en
culturele activiteiten voor kinderen uit gezinnen met een besteedbaar inkomen van
120% tot 150% van de bijstandsnorm*. Voor deelname aan sport is de maximale
bijdrage € 225,- per kind per jaar. Voor deelname aan culturele activiteiten is de
maximale bijdrage € 450,- per jaar per kind. De bijdrage wordt aan de sportclub
of vereniging betaald.

Stichting Leergeld Voorne-Putten
Voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm* kan Leergeld
een aanvullende bijdrage leveren aan sportieve, culturele of schoolactiviteiten
voor kinderen. De voorwaarde is dat de kindtoeslag aan Stichting Leergeld
wordt overgemaakt. De stichting beheert dit geld en zet het geld in voor
onderwijsmiddelen en activiteiten van school, sport en cultuur.

* De normbedragen zijn te vinden op www.nissewaard.nl/kinderfondsen.

Aanvragen?
Aanvragen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen alleen
door een tussenpersoon worden gedaan. Een tussenpersoon is
iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding van
kinderen, zoals (gym) docenten, combinatiefunctionarissen,
jongerenwerkers, medewerkers van High Five of het Centrum
voor Jeugd en Gezin.

Aanvragen?
Stichting Leergeld komt bij u thuis. Een medewerker van
Leergeld bekijkt uw situatie en legt uit wat Leergeld
voor u kan betekenen. Maak een afspraak via
www.leergeld-voorne-putten.nl of bel 06-18 11 79 31.
Bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag van
9:00 uur tot 17:00 uur.

Heeft u nog geen tussenpersoon?
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/
staat een overzicht van de tussenpersonen (ook wel intermediairs
genoemd) in onze gemeente.

6 Fondsen voor kinderen
Stichting Jarige Job

Nationaal Fonds Kinderhulp

Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit gezinnen met een laag inkomen op een
verjaardag. Jarige Job geeft geen geld, maar een complete verjaardagsbox aan de
ouders. Zo kunnen zij van de verjaardag van hun kind een echte feestdag maken.
Informatie en contact: www.stichtingjarigejob.nl

U kunt soms een beroep doen op Nationaal Fonds Kinderhulp als ondersteuning
door andere fondsen niet mogelijk, maar wel noodzakelijk is. Kinderhulp geeft
financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar.
Bijvoorbeeld voor therapie, kamerinrichting, naamsverandering of medicijnen.
Informatie en contact: www.kinderhulp.nl

Klanten van de Voedselbank Spijkenisse en aanvragers
van Stichting Leergeld Voorne-Putten kunnen een
aanvraag via Stichting Leergeld Voorne-Putten
indienen.

Speelgoedbank Zuid-Hollandse Eilanden
Speelgoedbank Zuid-Hollandse Eilanden zamelt nieuw en tweedehands speelgoed
in en zorgt ervoor dat het terecht komt bij die gezinnen met kinderen die met
armoede te maken hebben en die dit goed kunnen gebruiken.
Informatie en contact: www.speelgoedbankzhe.nl
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7 Collectieve ziektekostenverzekering
In samenwerking met CZ Zorgverzekeringen biedt de gemeente een collectieve
ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen en om mensen die
chronisch ziek zijn te compenseren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

geneeswijzen, fysiotherapie, steunzolen, persoonsalarmering, contributie van
patiëntenverenigingen en de eigen bijdrage vervoer. Bij dit pakket ontvangt u € 13,korting op uw maandelijkse premie en wordt het eigen risico volledig vergoed.

Pakket gemeente extra

U komt in aanmerking als het totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld lager is
dan 120% van de bijstandsnorm. Op www.nissewaard.nl/zorgverzekering vindt u meer
informatie.

Dit zorgpakket biedt extra vergoedingen voor onder andere brillen, fysiotherapie,
tandartskosten en de eigen bijdrage voor thuiszorg. Bij dit pakket ontvangt u € 30,korting op uw maandelijkse premie.

Aanvragen?

Pakket gemeente extra uitgebreid voor chronisch zieken
of gehandicapten

Aanvragen kan via www.gezondverzekerd.nl. Voldoet u aan de voorwaarden
en bent u al bij CZ verzekerd, dan kunt u direct overstappen. Bent u nog niet
bij CZ verzekerd dan kunt u in de maand december overstappen.

Dit zorgpakket is speciaal voor mensen met steeds terugkerende ziektekosten
(chronisch zieken). Extra in deze verzekering is een hogere vergoeding voor alternatieve

8 Kwijtschelding
afvalstoffen

9 Bijzondere bijstand
Heeft u door bijzondere omstandigheden extra hoge kosten? Vraag dan
bijzondere bijstand aan.

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen om de afvalstoffenheffing
te betalen? Kijk dan op www.nissewaard.nl/kwijtschelding of u in
aanmerking komt voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing.

Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt beoordeeld op basis van de
individuele situatie van de aanvrager. Per aanvraag beoordeelt de gemeente of
iemand in aanmerking komt en welk deel van de kosten vergoed worden. De
kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook vaker voorkomen. Bijzondere bijstand is
er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Iedereen kan bijzondere
bijstand aanvragen. Maar hoe hoger het inkomen, hoe minder bijzondere
bijstand.

Aanvragen?

Aanvragen?

Kwijtschelding van waterschapsbelasting vraagt u via
www.nissewaard.nl/kwijtschelding aan op Mijn Belastingen.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen via
www.nissewaard.nl/bijzonderebijstand.
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10 Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)
Is uw inkomen aanzienlijk (minimaal 25%) gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor uw woonkosten niet
meer volledig betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een financiële regeling van de Rijksoverheid voor de
periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. De TONK-uitkering is een onbelaste uitkering.
U kunt de TONK maximaal 9 maanden (januari 2021 tot en met september 2021) krijgen. De TONK is een
eenmalig bedrag van maximaal € 4.500,-. De bijdrage wordt in één keer uitbetaald. U vraagt de TONK aan voor
de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. Er wordt geen vermogenstoets gedaan.

Aanvragen?
TONK kunt u aanvragen via www.nissewaard.nl/tonk.
Hier vindt u ook de voorwaarden.

11 Hulp bij uw financiën en schulden
De geldplannen zijn een handige manier om tips te krijgen over geld. U krijgt tips om
uw uitgaven te verminderen of uw inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht in
hoe u keuzes maakt voor als u geld overhebt. En als u financiële zorgen hebt, wordt stap
voor stap aangegeven hoe u uit de zorgen kunt komen. De geldplannen zijn geschikt
voor alle inkomens: er is een goed plan voor iedereen. Beschikbare geldplannen zijn
onder meer ‘Kom uit de geldzorgen’, ‘Beter rondkomen’, Rondkomen met kinderen’,
‘Bijna 18’. Kom in actie, ga naar www.startpuntgeldzaken.nl/nissewaard en kies uw plan.

Heeft u moeite om rond te komen? Kunt u uw rekeningen niet op tijd betalen?
Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen?
Gemeente Nissewaard en andere organisaties kunnen u helpen.

Schuldhulpverlening
Het is belangrijk dat u aan de slag gaat met uw schulden. Niks doen verergert het
probleem. Door op tijd zelf aan de slag te gaan met uw schulden of hulp te zoeken,
kunt u dit voorkomen. Op www.nissewaard.nl/schuldhulpverlening vindt u informatie
over schuldhulpverlening.

Persoonlijk Budgetadvies
Het Persoonlijk Budgetadvies is een handig en compleet online hulpmiddel waarmee u
inzicht krijgt in uw inkomsten en uitgaven. Wat geeft u iedere maand uit? En is dat veel
of weinig? Check het op www.persoonlijkbudgetadvies.nl. Wilt u online een begroting
maken, download de begroting op www.nibud.nl/begroting.

Vrijblijvend financieel adviesgesprek
Het team Preventie van gemeente Nissewaard kan u adviseren over uw financiën.
Het financieel adviesgesprek is vrijwillig en gratis. In dit gesprek bespreken wij
samen uw maandelijkse inkomsten en uitgaven en kunnen wij u gericht adviseren en
eventueel doorverwijzen, zodat u meer grip op uw financiën zult krijgen. U kunt het
team Preventie bereiken via preventie@nissewaard.nl of telefonisch via 14 - 0181, het
algemene nummer van de gemeente.

Budgetbeheer en - begeleiding
Wanneer u niet (meer) in staat bent om uw eigen inkomsten en uitgaven te beheren
of wanneer u even het overzicht kwijt bent, kan de gemeente tijdelijk het beheer van
uw financiën overnemen. Dit heet budgetbeheer. De budgetbeheerder doet uw
maandelijkse betalingen. Als de gemeente voor u budgetbeheer gaat doen, gaat
dit altijd in combinatie met budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding leert u hoe u
zelf uw inkomsten en uitgaven moet beheren. Gemeente Nissewaard voert zelf
budgetbeheer en budgetbegeleiding uit. Meer informatie kunt u vinden op de website
www.nissewaard.nl (klik op Werk en Inkomen en daarna op budgetbeheer en
-begeleiding). U kunt ook bellen naar de gemeente op het algemene nummer 14 - 0181.

Geldplannen
Als inwoner van Nissewaard kunt u gebruik maken van online geldplannen. Met deze
geldplannen krijgt en houdt u uw geldzaken op orde. U vult uw plan – anoniem – in en
u krijgt meteen een actieplan in beeld. U weet precies wat u kunt doen om uw situatie
te verbeteren.
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12 Hulp voor gedupeerden van de
toeslagenaffaire kinderopvang
Bent u benadeeld door de toeslagenaffaire kinderopvang? De gemeente kan u helpen
en adviseren over bijvoorbeeld uw schulden, huisvesting, inkomen of andere zaken.
Meld u eerst bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
Telefonisch via 0800 - 235 83 58 of via belastingdienst.nl.
Daarna kunt u contact opnemen met de gemeente door te mailen naar
toeslagen@nissewaard.nl of telefonisch via t. 14 - 0181 (vragen naar Anneke de Bruijn).

13 Hulp bij uw administratie
Heeft u moeite met het ordenen van uw administratie en financiën?
Deze vrijwilligersorganisaties kunnen u helpen:

Stimos Hulpverlening
www.stimos.org
t. 0181 - 76 90 68

Humanitas Thuisadministratie
www.humanitas.nl/afdeling/voorne-putten-rozenburg/
t. 06 - 57 99 73 19

The Papershop
www.the-papershop.nl
t. 06 - 13 06 00 99

Budgetmaatjes
www.vredevoordestad.nl
t. 06 - 27 14 68 76
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Stichting Welzijn Ouderen
www.swospijkenisse.nl
t. 0181 - 69 52 55

14 Waar kunt u nog meer terecht?
Thuis in de Wijk

DigiTaalhuis

Voor vragen en ondersteuning over financiën, werk en inkomen,
mantelzorg, herstel van sociale contacten en wonen kunt u terecht bij Thuis in de Wijk.
Binnen Thuis in de Wijk werken MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden, Pameijer, Kwadraad
en SWO samen op het gebied van maatschappelijk werk, cliëntondersteuning en
ouderenadvies.
www.tidwnissewaard.nl
t. 0800 - 14 17

Bij het DigiTaalhuis kunt u terecht met vragen en trainingen over rekenen, digitale vaardigheden en taal. Het DigiTaalhuis is te vinden in bibliotheek de Boekenberg, Markt 40 in
Spijkenisse.
www.nissewaardleert.nl
t. 0181 - 61 66 22

Voedselbank
De voedselbank verstrekt kosteloos levensmiddelen aan mensen die tijdelijk financieel niet
of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Heeft u een (heel) laag
inkomen en hulp nodig? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Voedselbank.
www.voedselbankspijkenisse.nl
t. 06 -22 06 65 33 (wo. en do. tussen 09.00 en 17.00 uur).

SUN fonds
Ondanks alle (goede) voorzieningen in Nederland zijn er veel mensen die in een
uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. SUN Nissewaard biedt mensen die in acute
financiële nood verkeren hulp. Als u nergens hulp kan krijgen, kan de stichting u mogelijk
helpen in de vorm van een financiële bijdrage. U kunt als bewoner niet zelf een gift bij
SUN aanvragen. Het indienen daarvan loopt altijd via een professionele hulpverlener.
www.sunnissewaard.nl

VluchtelingenWerk Nissewaard
VluchtenlingenWerk begeleidt vluchtelingen uit de gemeente Nissewaard. Zij helpen hen
(gedurende 15 maanden) met huisvesting, maatschappelijke begeleiding, juridische vragen
en gezinshereniging.
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vluchtelingenwerk-nissewaard
t. 0181 - 28 34 90

Migrantenorganisaties
Binnen de gemeente zijn diverse migrantenorganisaties actief die samen Federatie
Spijkenisse Samen vormen. De Federatie heeft onder meer als doel om de inburgering en
integratie van alle bij de ledenorganisaties behorende mensen te bevorderen. Zij zijn ook
centraal aanspreekpunt en vraagbaak voor haar leden en verwijzen mensen door naar
samenwerkingspartners als dit nodig is. Ook voor vragen op financieel gebied kunt u bij
hen terecht.
www.spijkenissesamen.nl
t. 06 - 48 11 46 04
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