
WAT  
Overige regelingen en organisaties Jongerenwerk, ouderenwerk, cursussen, activiteiten, vrijwilligerswerk, mantel-

zorg, buurtbemiddeling

WAAR Stichting Binding, Karel de Grotestraat 65
0343 – 473075
info@stichting-binding.nl, www. Stichting-binding.nl
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
8.30 – 12.30 uur en woensdag van 8.30 – 17.00 uur
0343 – 473078 
en info@stichting-binding.nl voor het cursusbureau 
Buurtbemiddeling: buurtbemiddeling@stichting-binding.nl

Informatie en advies op het gebied van wonen, werk en inkomen, op orde krijgen 
van uw financiën, jeugdhulp, zorg en welzijn

WAAR Loket Wijk 
Karel de Grotestraat 65
0343 – 473070
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
8.30 – 12.30 uur en woensdag van 8.30 – 17.00 uur
info@loketwijk.nl, www.loketwijk.nl

Gratis hulp bij het invullen van lastige formulieren, zoals kwijtschelding van 
gemeentebelasting, aangifte inkomensbelasting, thuisadministratie

WAAR  Formulierenbrigade, dinsdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur. 
Afspraak maken via Loket Wijk: 0343 – 473070
Karel de Grotestraat 65

WAAR Humanitas Heuvelrug, 06 – 49749200
heuvelrug@humanitas.nl, www.humanitas.nl/afdeling/heuvelrug 

Voor informatie over of het aanvragen van AOW, nabestaandenuitkering Anw, 
kinderbijslag, tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinde-
ren, aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen

WAAR De Sociale Verzekeringsbank SVB
030 – 2649000 op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur
e-mailformulier downloaden via de website: www.svb.nl

Aan het eind van bladzijde 5 Colofon opnemen. Wordt krap, maar misschien kan 
het in een kleiner lettertype dan de rest.

Schuldhulpverlening
Gratis hulp bij financiële problemen/schulden en/of begeleiding bij het beheer van uw inkomen (bud-
get).

WAAR Bureau Schuldhulp
030 – 6929595 
op werkdagen van 9.00 – 11.00 uur
schuldhulp@rsdkrh.nl, www.rsdkrh.nl

Sociaal juridische dienstverlening
Voor onafhankelijke informatie en advies over uitkeringen, belastingen en toeslagen, personen- en fa-
milierecht, arbeidsrecht en onderwijs. En voor bemiddeling of verwijzing naar een andere organisatie.

WAAR Sociaal Raadslieden
Karel de Grotestraat 65
3962 CK  Wijk bij Duurstede
0343 – 473079 
telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 
van 12.00 – 13.00 uur
raadslieden@stichting-binding.nl 

Voedselbank
Voor mensen met ernstige financiële problemen en die te weinig geld hebben om voedsel te kopen. 

WAAR Vitras/CMD-AMW, Stichting Binding, Sociaal Raadslieden, 
Kwintes, Humanitas Heuvelrug, Altrecht 
0343 – 760021 
coordinator@voedselbankkrommerijn.nl 
www.voedselbankkrommerijn.nl

Voor informatie over of het aanvragen van studiefinanciering, tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten

WAAR DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
050 – 5997755, op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur
www.duo.nl

       

Informatie
Minimabeleid

Uw recht:
maak er gebruik van!

FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA
Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Wijk bij Duurstede.
Februari 2015. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
Tekst: gemeente Wijk bij Duurstede. Vormgeving en druk: Biga
Oplage: 1.750



WAT
Gemeentelijke regelingen   

WAT
Overige regelingen     

WAT  
Belastingen       

Regeling deelname sociaal-culturele activiteit voor kinderen en volwassenen
Bijdrage van € 125,- per jaar in de kosten voor bijvoorbeeld abonnementen, lidmaatschappen van 
(sport)verenigingen, telefoon of internet. (sporten voor kinderen; zie jeugdsportfonds)

Regeling sporten voor ouderen (vanaf 65+)
Aanvullende extra bijdrage voor sport van € 75,- per jaar.
Vanuit beide regelingen (sociaal-culturele activiteiten + regeling sporten voor ouderen; samen € 200,-) 
kan de contributie van de vereniging of deelname aan een sportactiviteit betaald worden. Het bedrag 
dat eventueel over is kan besteed worden aan sportbenodigdheden (aanvragen vanaf 65+ jaar).

Regeling studiecomputer (groep 8 basisschool)
Voor kinderen in groep 8 van het basisonderwijs, inclusief een eenmalige bijdrage van € 100,- in de 
kosten van een internetaansluiting.

Bijdrage zwemlessen voor kinderen (groep 3 t/m 5 basisschool)
Eenmalige bijdrage in de kosten van € 400,- voor deelnemen aan zwemlessen om zwemdiploma A te 
behalen.

Jeugdsportfonds
De stichting Jeugdsportfonds Wijk bij Duurstede zorgt ervoor dat  kinderen van 4 tot 18 jaar in groeps-
verband kunnen sporten. De bijdrage bedraagt max. € 225,- Per jaar, dat geld gaat direct naar de 
contributie van de sportvereniging en naar noodzakelijke sportbenodigdheden. Aanvragen kunnen 
uitsluitend door intermediairs worden ingediend. Heeft u vragen: wijkbijduurstede@jeugdsportfonds.
nl. U kunt ook bellen met “Wijkhelpt”, 0343-572000, op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen. Meer 
informatie: www.jeugdsportfonds.nl. 

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering
U kunt jaarlijks een tegemoetkoming van € 300,- voor de premie ontvangen als u gebruik maakt van 
de ziektekostenverzekeringen die door de RSD via Menzis of Zilveren Kruis Achmea (voorheen Agis) 
worden aangeboden.

Deze regeling staat ook open voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Voor deze doelgroep 
gelden andere (inkomens)regels; zie voor de volledige regeling www.rsdkrh.nl. 

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke regelingen mag u niet 
meer verdienen dan 110% van de voor uw situatie geldende bijstandsnorm. 
Meer informatie vindt u op de website van de Regionale Sociale Dienst
www.rsdkrh.nl/inkomen en uitkering/minimabeleid/gemeente Wijk bij Duur-
stede. 

In de loop van 2015 zullen wetswijzigingen plaatsvinden die op het 
minimabeleid en derhalve op de inhoud van deze folder van invloed 
zijn. Aan de tekst in deze folder kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend. Voor actuele informatie verwijzen we u naar de website van 
de RSD, www.rsdkrh.nl.

Bijzondere Bijstand 
Voor bijzondere en noodzakelijke kosten door bijzondere omstandigheden die u niet kunt betalen en 
niet op een andere manier vergoed krijgt. Houdt u er rekening mee dat de meeste medische kosten 
niet voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand in aanmerking komen. U moet de vergoeding 
dan regelen via de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering van de RSD.

Individuele inkomenstoeslag 
Voor personen van 21 jaar en ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die een langdu-
rig laag inkomen hebben en geen in aanmerking te nemen vermogen en die geen uitzicht hebben op 
inkomensverbetering.
Op de peildatum (datum aanvraag) moet men drie jaar een inkomen op bijstandsniveau hebben.

Informatie over regelingen, normen, bedragen, aanvragen van uitkeringen, 
begeleidingstrajecten naar werk

WAAR Het RSD-loket Wijk bij Duurstede
Karel de Grotestraat 65
Inloopspreekuur dinsdagochtend 
van 8.30 – 12.30 uur 
Dinsdagmiddag op afspraak via Loket Wijk
0343 – 473070
Bereikbaarheid Loket Wijk: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur, 
woensdag tot 17.00 uur

WAAR De RSD te Zeist, Het Rond 6E, 3701 HS Zeist
Telefonisch spreekuur op werkdagen 
Van 9.00 – 11.00 uur
030-6929595
info@rsdkrh.nl 
www.rsdkrh.nl

Zorgtoeslag
Bijdrage in de kosten van zorgverzekering vanaf 
18 jaar, afhankelijk van inkomen en vermo-
gen. 

WAAR Belastingdienst
0800 – 0543
www.toeslagen.nl

Heffingskorting
Om te weten te komen of u aan de voorwaarden voldoet om voor een of meer heffingskortingen in 
aanmerking te komen dient u contact op te nemen met de belastingdienst. 

WAAR Belastingdienst
0800-0543
www.belastingdienst.nl.  

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Niet hoeven betalen van (een deel van) de gemeentelijke belastingen. Of u in aanmerking komt is 
afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw inkomen en vermogen.
 
WAAR Belastingsamenwerking Rivierenland

0344 – 649649
www.bsr.nl 

Kwijtschelding Waterschapsbelasting
Niet hoeven betalen van (een deel van) de waterschapsbelasting.
Of u in aanmerking komt hangt af van uw persoonlijke situatie, uw inkomen en vermogen.
 
WAAR Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BGHU)

088-0640200
www.bghu.nl

Huurtoeslag
Bijdrage in de huurlasten, afhankelijk van 
inkomen, vermogen, huurprijs, en woonsitua-
tie. 

Kindgebonden budget
Bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 
jaar, afhankelijk van inkomen en vermogen.

Kinderopvang toeslag
Bijdrage in de kosten voor kinderopvang, afhan-
kelijk van inkomen, vermogen en soort opvang.


