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G E M E E N T E R A A D

Laat geen geld liggen! 
Extra’s voor een krappe beurs

Budgetcoach
 
‘Maatje voor Elkaar’ biedt de mogelijkheid 
tot het inzetten van een bijzondere 
vrijwilliger: de budgetcoachvrijwilliger. 
Deze getrainde vrijwilliger wordt gekoppeld 
aan iemand die tijdelijk een steuntje in 
de rug kan gebruiken om weer overzicht 
te krijgen in zijn of haar financiën. De 
budgetcoachvrijwilliger kan onder andere 
ondersteuning bieden in het ordenen van 
de administratie en het opstellen van een 
begroting/ budgetplan. De budgetcoach 
ondersteunt met als doel schuldsituaties te 
voorkomen. Als sprake is van professionele 
schuldhulpverlening, begeleidt de budget-
coach de hulpvrager tijdens en na dit 
proces, om terugval te voorkomen. 
Meer informatie over budgetcoaches via 
Danielle Franken: d.franken@stdb.nl, of 
0297-230.280. Budgetcoaching is onderdeel 
van Maatje Voor Elkaar, een project vanuit 
Uithoorn Voor Elkaar in samenwerking met 
de gemeente. www.uithoornvoorelkaar.nu.

,,De gemeente Uithoorn heeft verschillende regelingen die inwoners 
met een krappe beurs kunnen ondersteunen. Met deze dubbele pagina 
in de krant willen we onze regelingen onder de aandacht brengen bij 
onze inwoners. Want het is niet altijd voor iedereen duidelijk welke 
hulp en ondersteuning ze kunnen krijgen. En daar willen we graag 
verandering in brengen. Dus bewaar deze pagina goed. Misschien niet 
voor uzelf maar voor iemand in uw omgeving. Kijk ook eens op de site 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen of in de gemeentegids waar ook 
alle regelingen en voorzieningen te vinden zijn.”

Ria Zijlstra, wethouder van het sociaal domein.

Volwassenen

Inwoners met een laag inkomen kunnen 
de gemeente vragen om een financiële 
bijdrage voor sociale, culturele, sportieve 
of educatieve activiteiten. Hiermee kunt u 
bijvoorbeeld lid worden van een vereniging, 
een cursus volgen, naar een voorstelling 
gaan of aan een activiteit meedoen. 
Het geld kan besteed worden om iets te 
leren, om mensen te ontmoeten of om te 
ontspannen. 

Voor volwassenen is de jaarlijkse bijdrage 
maximaal €150,- per persoon. De regeling 
heet ‘Declaratiefonds maatschappelijke 
participatie volwassenen’ en is bedoeld 
voor inwoners met een laag inkomen: 
tot 110% van de bijstandsnorm*.

Ouderen met een 
krappe beurs

Voor ouderen is de jaarlijkse bijdrage 
maximaal €135,- per persoon. Het 
‘Declaratiefonds maatschappelijke 
ondersteuning ouderen’ is bedoeld voor 
pensioengerechtigden met een inkomen 
tot 110% van de bijstandsnorm*.

Kinderen

Schoolgaande kinderen kunnen een 
bijdrage krijgen voor de kosten van 
bijvoorbeeld school, kleding, vervoer, fiets, 
vakantie of kinderactiviteiten. Het bedrag 
voor kinderen die naar de basisschool gaan 
is maximaal €125,- per jaar. Het bedrag 
voor kinderen die naar het voortgezet 
onderwijs gaan is maximaal €175,- per jaar. 
Het ‘Decalartiefonds maatschappelijke 
participatie jongeren’ kan worden 
aangevraagd door ouders/verzorgers 
met een inkomen tot 125% van de 
bijstandsnorm*.

Meedoen aan activiteiten! Kindpakket

Schulden voorkomen of oplossen

Financiële check

Een computer voor 
schoolgaande kinderen

Kinderen die in Uithoorn wonen en naar 
het voortgezet onderwijs gaan, kunnen 
maximaal €450,- krijgen voor de aanschaf 
van een computer en de bijbehorende 
attributen. De computerregeling is bedoeld 
voor ouders/verzorgers uit de gemeente 
Uithoorn met een inkomen tot 125% 
van de bijstandsnorm*.

Hulp bij schulden 

Heeft u schulden waar uzelf niet meer 
uitkomt? De schuldhulpverlening 
van de gemeente helpt u graag. De 
schuldhulpverleners kunnen helpen 
bij het maken van een overzicht van 
uw inkomsten en uitgaven, bij het 
maken van betaalafspraken met 
schuldeisers, bij een dreigende situatie 
zoals huisuitzetting of afsluiting gas, 
water, licht en wanneer er beslag op 
inkomen of uitkering is gelegd. Denkt 
u dat de schuldverlening kan helpen? 
Maak dan een afspraak via het Sociaal 
Loket via 0297-513111 (van maandag 
tot en met vrijdag van 9 tot 10.30 uur) 
of schuldhulpverlening@uithoorn.nl.

Kinderen (4 tot 18 jaar)  Maximaal inkomen Maximaal vermogen

Eenouder gezin 1.676,48 12.240,00

Getrouwde/samenwonende ouders  1.840,04  12.240,00

Volwassenen (21 tot AOW-leeftijd)*

Alleenstaand 1.133,46 6.120,00

Alleenstaande ouder  1.455,67 12.240,00

Getrouwd/samenwonend 1.619,23  12.240,00

Ouderen (AOW-leeftijd of ouder) 

Alleenstaand 1.269,43  6.120,00

Getrouwd/samenwonend 1.728,65  12.240,00

Financieel café: 
Hulp bij geldzaken en 
brieven van instanties

Elke dinsdag van 8.30 tot 11.00 uur staan er 
getrainde vrijwilligers en professionals klaar 
in het Financieel café in de Waterlinie om 
vragen te beantwoorden over geldzaken en 
administratie. Financiële of administratieve 
zaken zijn soms ingewikkeld. Maar gelukkig 
kan hier hulp in worden geboden: bij 
het Financieel café kan iedereen gratis 
terecht. De professionals en vrijwilligers 
helpen met brieven van instanties, wijzigen 
van toeslagen, invullen van formulieren, 
budgetteren en het geven van informatie 
en advies.

Het Financieel café is te vinden in 
gezondheidscentrum de Waterlinie 
aan de Koningin Máximalaan 30. 
Een afspraak maken is niet nodig. 
Meer info via Uithoorn voor Elkaar: 
(0297) 303044
info@uithoornvoorelkaar.nu
www.uithoornvoorelkaar.nu

Toeslagen

In Nederland zijn er verschillende 
regelingen, waar mensen met een laag 
inkomen gebruik van kunnen maken. 
De landelijke regelingen zijn: huurtoeslag, 
zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden 
budget, kinderopvangtoeslag, heffings-
kortingen. Op welke tegemoetkomingen u 
recht heeft, hangt onder andere af van uw 
inkomen, leeftijd, of u werkt of niet en of u 
kinderen heeft. Op bereknuwrecht.nl van 
het Nibud kunt u zelf binnen tien minuten 
kosteloos en anoniem uitrekenen of u in 
aanmerking komt. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt 
het mogelijk dat kinderen en jongeren 
uit gezinnen met beperkte financiële 
middelen toch lid kunnen worden van een 
sportclub of iets aan dans, muziek of kunst 
kunnen doen. Voor die kinderen worden 
de contributie en in bepaalde gevallen 
de benodigde attributen betaald. Ouders 
kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen 
voor een bijdrage worden gedaan door een 
intermediair (tussenpersoon). Bijvoorbeeld 
een leerkracht, een jongerenwerker, 
ouder- en kindadviseur, huisarts of 
schuldhulpverlener. Meer informatie via 
www.jeugdfondssportencultuur.nl en 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze extra’s met uw inkomen? 
Bekijk de ‘financiële check’ op de rechter pagina. Twijfelt u nog, heeft u vragen 
of wilt u een aanvraag doen? Neem contact op met het Sociaal Loket van de 
gemeente. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur: 
(0297) 513111. Baliespreekuur: woensdag 13.00 tot 17.00 uur, vrije inloop. 
Of: sociaal.loket@uithoorn.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Voor advies, hulp of ondersteuning 
kunt u behalve het gemeentehuis ook 
terecht bij het Info- en Adviespunt van 
de gemeente en Uithoorn voor Elkaar. 
Te vinden in De Waterlinie, Koning 
Máximalaan 30.

In het Info- en Adviespunt werken de 
gemeente en de vijf organisaties van 
Uithoorn voor Elkaar samen, zodat 
u snel de juiste ondersteuning, hulp 
of adviezen krijgt. Loop vrijblijvend 
binnen, er zijn geen kosten aan 
verbonden. 

Het Info- en Adviespunt 
is geopend op:
maandag 8:30-12:00 uur.
dinsdag 8:30-12:00 uur.
donderdag 8:30-12:00 uur.

*Voor inwoners van 18 tot 21 jaar gelden afwijkende inkomensgrenzen. Neem contact op met het Sociaal Loket.


