
Bijzondere bijstand
Bijstand voor bijzondere, nood zakelijke kosten  

die u zelf niet kunt betalen en niet op een andere 

manier vergoed krijgt. 

Stichting Hulpfonds Heumen
Eenmalige financiële of materiële hulp om een acute 

noodsituatie op te lossen, zodat u daarna weer 

zelfstandig verder kan. 

Individuele inkomenstoeslag
Heeft u 3 jaar of langer een mini mum  inkomen en geen 

zicht op inkomensverbetering? En bent u tussen de 21 

en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u  

deze toeslag aanvragen op uw inkomen.

Participatie schoolgaande kinderen 
Een jaarlijkse vergoeding voor ouders/verzorgers,  

die bijkomende schoolkosten en schoolspullen  

van hun kinderen in het voortgezet onderwijs niet  

kunnen betalen. 

Stichting Leergeld De Stuwwal 
Als ouders/verzorgers van kinderen van 4 t/m 18 jaar  

komt u niet alleen in aanmerking voor schoolkosten en 

school spullen, maar ook voor tegemoet koming in het 

schoolgeld, de kosten voor laptop of computer, 

zwemlessen of de aanschaf van een fiets.

Collectieve aanvullende 
zorgverzekering 
Mensen met een chronische  

ziekte en/of beperking hebben  

vaak hogere zorgkosten dan  

andere mensen. Daarom biedt de 

gemeente een lagere premie en  

een ver goeding van de basiszorg

verzekering. Daar bij ontvangt u  

een uitgebreid aanvullend pakket  

op de basis zorg  verzekering.

Financiële tegemoetkoming Wmo
Leven met een chronische ziekte en/of beperking brengt 

extra kosten met zich mee. Zo betaalt u bijvoorbeeld 

een eigen bijdrage voor uw scootmobiel, de kosten van 

huis houdelijke hulp of uw traplift. De gemeente Heumen 

biedt een jaarlijkse vergoeding voor deze extra 

meerkosten die u maakt vanwege uw ziekte.

Voedsel- en kledingbank
De Voedselbank voorziet mensen in 

geldnood van een wekelijks 

voedselpakket. Daarnaast kan er ook een 

kledingpakket worden aan gevraagd bij de 

Kledingbank. 

Financieel fit
Ondersteuning voor inwoners met een laag besteedbaar inkomen

Maatschappelijke participatie 
Een jaarlijkse vergoeding waardoor u mee kunt 

doen aan maatschappelijke activiteiten. Zoals 

school reisjes, lidmaatschap van een (sport)club 

of de bibliotheek of een cultureel uitstapje.

Loopt u voor vragen over inkomensondersteuning, budgetadvies of hulp bij betalingsachterstanden 

gerust binnen tijdens het inloopspreekuur in het gemeentehuis: iedere maandag en donderdag van  

8.30 tot 12.00 uur. Een afspraak maken kan ook. Bel 14 024 of ga naar onze website www.heumen.nl. 




