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Overzicht regelingen en ondersteuning voor 
mensen met een laag inkomen
Hulp bij meedoen
Heeft u een laag inkomen? Heeft u weinig spaargeld en geen dure bezittingen? 
Dan kan de gemeente Halderberge u verder helpen. Dat doen we samen met andere organisaties. 
Zodat u kunt (blijven) meedoen aan de samenleving. 
We zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

U ziet hier meerdere regelingen en organisaties waar u terecht kunt. 
Of u ergens gebruik van kunt maken, hangt onder andere af van uw inkomen.

Bijstand: u heeft geen inkomen of een inkomen dat gelijk is aan een bijstandsuitkering.
Bijstand +20%: u ontvangt een inkomen dat tot 20% hoger is dan een bijstandsuitkering.

Let op: naast inkomen zijn er nog meer voorwaarden voor veel van deze regelingen. Neem daarom altijd eerst contact 
op met de instantie waar de regeling van is. Wilt u weten wat de hoogte van een bijstandsuitkering is in uw situatie? 
Ga naar www.rijksoverheid.nl en zoek op ‘bijstandsnorm’.

Activiteiten voor kinderen en volwassenen

Webshop maatschappelijke 
participatie
Meedoen aan sport en cultuur

Stichting Leergeld
Meedoen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten

www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

www.leergeldnoordwestbrabant.nl

bijstand + 20%

bijstand + 20%

Naam regeling Website Voor wie

Wat zijn de landelijke regelingen?

Huurtoeslag

Kinderopvangtoeslag

www.belastingdienst.nl/toeslagen

www.belastingdienst.nl/toeslagen

Zorgtoeslag www.belastingdienst.nl/toeslagen

Bijstand

bijstand + 50%

alle inkomens

bijstand + 50%

www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Naam regeling Website Voor wie

Wat zijn de gemeentelijke regelingen?

Bijzondere bijstand
Een bijdrage voor onverwachte kosten

www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Langdurigheidstoeslag
Een jaarlijks bedrag als u drie jaar een laag inkomen heeft

www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

bijstand + 20%

bijstand + 5%

Naam regeling Website Voor wie

Collectieve zorgverzekering voor minima
Een zorgverzekering met groepskorting

bijstand + 20%www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen www.bwbrabant.nl bijstand

Hulp bij geldzaken en administratie

Hulp bij �nanciële zorgen
Voor als u hulp nodig heeft 
voor het omgaan met geld 
en schulden

Sociaal Raadsliedenwerk
Voor hulp bij het begrijpen 
van brieven en het invullen 
van formulieren

www.halderberge.nl/hulp-bij-
�nanciele-zorgen-schulden             

www.surplus.nl/surplus-in-de-
wijk/geld-en-recht 

alle inkomens

alle inkomens

MEE West-Brabant
Voor onafhankelijke 
ondersteuning

 www.meewestbrabant.nl alle inkomens

Naam regeling Website Voor wie

Overige hulp en ondersteuning

Stichting Vrienden van Paulus
Hulp in gevallen waarin de overheid 
of een andere instantie niet (kunnen) 
voorzien

Stichting Goed Ontmoet
Voedselbank

www.vriendenvanpaulus.nl

www.goedontmoet.com

www.graaggedaan-halderberge.nl

www.halderberge.nl/startpunt-geldzaken

Naam regeling Website

Stichting Graag gedaan
Helpen en ondersteunen van 
kwetsbare inwoners bij allerlei klusjes

Startpunt Geldzaken
Helpt u bij het maken van online 
geldplannen voor verschillende doelen
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