
Geldzorgen? 
Maak gebruik van onze hulp en onze regelingen!

Individuele 
inkomenstoeslag 

Deze toeslag is mogelijk als u al 3 jaar een minimum 
inkomen heeft gehad en er weinig kans
op verbetering is. 

Bijzondere bijstand
Dit is een vergoeding voor noodzakelijke kosten, die u 
niet zelf kunt betalen zoals vervanging 
van een koelkast of advocaatkosten. 

Stichting 
Hulpfonds Heumen

Eenmalige financiële of materiële hulp voor acute 
noodzakelijke kosten waarvoor geen andere vergoeding 
mogelijk is, waardoor u na deze hulp weer verder kunt. 

Collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering

Met een laag inkomen kunt u hier recht op hebben. 
De gemeente vergoedt dan een deel van uw premie.

www.gezondverzekerd.nl

Financiële 
tegemoetkoming Wmo

Leven met een chronische ziekte en/of beperking brengt 
extra kosten met zich mee, zoals een eigen 
bijdrage voor een hulpmiddel of hulp. 

Voor deze meerkosten kunt u een 
jaarlijkse vergoeding krijgen. 

Voedsel- en kledingbank
De Voedselbank voorziet mensen in geldnood van een 
wekelijks voedselpakket. Ook kan er een kledingpakket 
worden aangevraagd bij de Kledingbank.

 Hulp bij geldzorgen

Schuldhulpverlening (bij de gemeente) helpt u bij het 
oplossen van uw schulden, met budgetadvies en met hulp 
bij het regelen van betalingsachterstanden of schulden.

SSHB Support helpt u bij 
uw thuisadministratie en bij het
invullen van formulieren en 
aanvragen van regelingen.
 

Bel voor meer informatie met de gemeente
14 024 of (024) 358 83 00

of mail naar: soza@heumen.nl 

Heumenstegoed

Een jaarlijkse vergoeding voor elk gezinslid voor het 
meedoen aan allerlei activiteiten zoals lidmaatschap van 
een (sport)club, cursus, bibliotheek, internet, schoolreisje 
of een uitstapje. 

Meer hierover 
www.heumenstegoed.nl

Vergoeding schoolkosten 

Een jaarlijkse vaste vergoeding voor ouders of verzorgers 
voor bijkomende schoolkosten en schoolspullen voor 
kinderen in het voortgezet onderwijs. 
Voor kinderen van 4 t/m 18 jaar: 
tegemoetkoming voor ouder-
bijdrage, laptop of fiets via 
Stichting Leergeld. 

Kinderopvangregeling

Deze vergoeding kunt u aanvragen als u niet kunt werken 
door sociale of medische redenen of 
door het volgen van een 
re-integratietraject of 
inburgeringscursus.

Individuele studietoeslag
Wanneer een bijbaan door een handicap of ziekte niet 
mogelijk is naast een studie, kan er een studietoeslag 
worden aangevraagd. 

Stichting Leergeld

Leergeld helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten.

Het gaat om bijvoorbeeld 
het vergoeden van een fiets, 
computer of tablet of een 
vergoeding van zwemlessen.


