MOEITE OM DE EINDJES AAN ELKAAR TE KNOPEN?

Dit overzicht helpt u om uw inkomsten te verhogen en uw uitgaven te verlagen.
Volg de lijnen om te zien waar u terecht kunt. Op de website www.berekenuwrecht.nl
kunt u berekenen welke van deze regelingen ú kunt gebruiken.

Advies

Inkomen

Budget Advies
Centrum
www.schuldendebaas.nl
Burgeradviseurs
Cursus Uitkomen
met je inkomen
Bekijk ook de flyer
‘Bespreek het samen’

Bijzondere bijstand
Individuele
inkomenstoeslag
Individuele
studietoeslag
Kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen
Heffingskortingen

Kinderen
Indirecte schoolkosten
Voorschool
Naschoolse activiteiten
Zwemlessen
Kinderopvang
sociaal-medische
indicatie
Kinderopvangtoeslag
Kindgebonden budget
Kinderbijslag
Stichting Leergeld

Gemeente Oosterhout 14 0162

Wonen
Huurtoeslag
Voedselbank

Belastingsamenwerking West-Brabant (076) 529 83 00
Surplus Welzijn (076) 522 32 20

Belastingdienst 0800 0543 (gratis)
SVB (076) 548 50 20

Goederenbank De Baronie 06 43 08 06 39

Leergeld West Brabant Oost (0162) 45 84 87

Sociaal Wijkteam Oosterhout 0900 162 162 0

Zorg
Collectieve
zorgverzekering
Zorgtoeslag

Advies

Budget Advies Centrum
www.schuldendebaas.nl
Burgeradviseurs
Cursus ‘Uitkomen
met je inkomen’

Inkomen

Kinderen

Bijdrage in bijzondere noodzakelijke kosten, bijv. rechtsbijstand
Een extra bijdrage per jaar als u minimaal 36 maanden lage inkomsten,
weinig vermogen en geen arbeidsperspectief heeft.
Bijdrage in de studiekosten voor studenten met een beperking die
daardoor geen bijbaan hebben.
Gemeente Oosterhout, bel 14 0162
Kwijtschelding
Kwijtschelding betekent dat u minder of geen belasting hoeft te betalen.
gemeentelijke belastingen Belastingsamenwerking West-Brabant, bel (076) 529 83 00
Heffingskortingen
Door heffingskorting betaalt u minder belasting en premie voor
volksverzekeringen.
Belastingdienst, bel 0800 0543 (gratis)
Bijzondere bijstand
Individuele
inkomenstoeslag
Individuele studietoeslag

Indirecte schoolkosten
Voorschool
Naschoolse activiteiten
Zwemlessen
Kinderopvang sociaal
-medische indicatie
Kinderopvangtoeslag
Kindgebonden budget
Kinderbijslag
Stichting Leergeld

Wonen

Huurtoeslag
Voedselbank

Zorg

Tijdens het inloopspreekuur krijgt u gratis advies over uw financiële situatie
Gemeente Oosterhout, bel 14 0162
Online spreekkamer waar u 24 uur per dag aan de slag kunt gaan met
uw financiële situatie.
De burgeradviseurs wijzen u de weg in het doolhof van regelingen
Surplus Welzijn, bel (076) 522 32 20 of mail burgeradviseur@surpluswelzijn.nl
Gratis cursus van vijf bijeenkomsten geeft u meer inzicht in uw inkomsten
en uitgaven.
Surplus Welzijn, bel (076) 522 32 20

Collectieve
zorgverzekering
Zorgtoeslag

Bijdrage in indirecte schoolkosten voor kinderen op de basisschool of
middelbare school. Dit is een vorm van bijzondere bijstand.		
Vergoeding van de eigen bijdrage voor de voorschool.
Dit is een vorm van bijzondere bijstand.		
U ontvangt een tegoed van €50 waarmee uw kind kan meedoen aan sport en
spel buiten schooltijd. Dit is een vorm van bijzondere bijstand.
Vergoeding van zwemlessen voor diploma A en B voor kinderen vanaf 5 jaar.
Dit is een vorm van bijzondere bijstand.
Gemeente Oosterhout, bel 14 0162
Bijdrage in de kosten voor kinderopvang als hier bij ouder of kind een
sociaal-medische noodzaak voor bestaat.
Sociaal Wijkteam Oosterhout, 0900 162 162 0
Bijdrage in de opvang van uw kind
Extra bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar
Belastingdienst, bel 0800 0543 (gratis)
Bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar
SVB, bel (076) 548 50 20
Helpt u om uw kind te laten deelnemen aan onderwijs, sport, cultuur, bijv.
door bijdrage aan lidmaatschapsgeld, computer of fiets.
Leergeld West Brabant Oost, bel (0162) 45 84 87
Bijdrage in uw huurkosten
Belastingdienst, bel 0800 0543 (gratis)
De voedselbank voorziet in de eerste levensbehoeften door het verstrekken
van onder andere voedselpakketten		
Goederenbank De Baronie, bel 06 43 08 06 39 (tijdens kantooruren)
Een goed verzekeringspakket met korting en de gemeente betaalt een deel
van de premie.
Gemeente Oosterhout, bel 14 0162
Bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
Belastingdienst, bel 0800 0543 (gratis)

