
 

 

 
 
 
 
Meer doen met weinig inkomen dankzij speciale regelingen van de gemeente 
 
Speciaal voor mensen met weinig inkomen (op of nét boven bijstandsniveau) en weinig/geen  vermogen heeft de gemeente Schouwen-Duiveland een aantal regelingen. 
Naast de gemeente zijn er ook andere organisaties die huishoudens met een laag inkomen kunnen ondersteunen. Een aantal is hieronder vermeld, maar er zijn er veel meer.  
 
 
Overzicht Regelingen voor mensen met een laag inkomen (incl vakantiegeld) 
Dit overzicht  geeft alleen de belangrijkste voorwaarden voor de regelingen weer. Bij het bepalen of iemand een beroep kan doen op een regeling, spelen ook nog andere bepalingen mee. Daarom kunt u 
aan dit overzicht ook geen rechten ontlenen. 
Meer voorwaarden vindt u op https://www.schouwen-duiveland.nl. Zoek op bijzondere bijstand en kijk ook in de rechterkolom Bekijk ook, voor de andere regelingen. 
Of bel naar het loket Samenleving en zorg, tel 0111 452 280. 
 
*De vermelde bijstandsnormen zijn gebaseerd op de bedragen per 1-7-2018. Per 1-1-2019 gelden andere bedragen. Bij het drukken van de Zorgspecial waren deze nog niet bekend.  
  
 

Regeling Hoeveel  en 
voor wie  
 

Waarvoor Aanvragen/aan
melden 

Voor voorwaarden zie: 

Bijzondere 
bijstand 
 
 
 
 
Max. 110% v.d. 
bijstandsnorm 
 
Daarboven geldt 
een eigen 
bijdrage 

Voor mensen met : 
een inkomen op/ net boven 
bijstandsniveau; 
weinig/geen eigen vermogen en 
onvoorziene hoge kosten.  
 
Voor mensen van 21 tot  pensioen 
leeftijd), maximaal 
Gehuwden:                 € 1566,03  
Alleenstaande:           € 1096,22 
Alleenstaande ouder: € 1096,22 
                        
Voor jongeren van 18 tot 21  
Gehuwden *     € 541,22 
Alleenstaande: € 270,61 
Alleenstaande ouder: € 270,61 
 
Vanaf pensioenleeftijd: 
Gehuwden: € 1686,50 
Alleenstaande: € 1233,57 
                   
Eigen vermogen (max): 
Gehuwden (samen):  € 12.040,00 
Alleenstaande:           €   6.020,00 
Alleenstaande ouder: € 12.040,00 
 
*Opm.gehuwden: dit bedrag geldt 
als beiden jonger dan 21 zijn 

Voor bijzondere, 
noodzakelijke en 
onvoorziene kosten 
(bijv. voor 
bewindvoering of voor 
advocaatkosten)  

Deze kosten kunnen 
niet vanuit een andere 
wet (bijv. Wmo) 
worden vergoed. 

 

 

Aanvragen via  
https://www.sch
ouwen-
duiveland.nl/inw
oners/jeugdhulp-
werk-zorg-en-
inkomen/bijzond
ere-bijstand.html 

 
https://www.schouwen-
duiveland.nl/inwoners/jeugd
hulp-werk-zorg-en-
inkomen/bijzondere-
bijstand.html 
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Declaratiefonds 
 
 
 
 
Max 120% van 
bijstandsnorm 
 
 

€150, - per jaar, per gezinslid.  
Voor volwassenen/ kinderen met 
laag inkomen en weinig/geen  
eigen vermogen. 
 
Voor mensen van 21 tot 
pensioenleeftijd 
Gehuwden:                € 1708,39 
Alleenstaande:           € 1195,87 
Alleenstaande ouder: € 1195,87 
  
Voor jongeren van 18 tot 21  
Gehuwden*    : € 590,42 
Alleenstaande: € 295,21 
Alleenstaande ouder: € 295,21 
 
Vanaf de pensioengerechtigde 
leeftijd: 
Gehuwden: € 1839,82 
Alleenstaande: € 1345,72 
 
Max. eigen vermogen 
Gehuwden (samen) € 12.040,00 
Alleenstaande:        €    6.020,00 
 
*Opm.gehuwden: dit bedrag geldt 
als beiden jonger dan 21 zijn 
 

Sociaal-culturele 
activiteiten 
(sport, cultuur, 
abonnementen, 
schoolreisjes) 

Aanmelden via  
https://www.sch
ouwen-
duiveland.nl/inw
oners/jeugdhulp-
werk-zorg-en-
inkomen/declara
tiefonds.html 

www.schouwen-
duiveland.nl/inwoners/werk-
zorg-en-
inkomen/declaratiefonds.ht
ml 

Zwemlesrege-
ling 
 

Voor jongeren van 5 tot 18 jaar Max. € 750,- per kind 
binnen 3 jaar 

Aanvragen vóór 
begin zwem-
lessen.  
 
 
 

Via  
https://www.schouwen-
duiveland.nl/inwoners/jeugd
hulp-werk-zorg-en-
inkomen/declaratiefonds.ht
ml 

Individuele  
inkomens- 
toeslag 
 
 
Max 110% van de 
bijstandsnorm 
 
 

Voor mensen die minimaal  36 
maanden een laag inkomen 
hebben.  
 
Voor  mensen van 21 tot 
pensioenleeftijd   
Gehuwden:                 € 1566,03 
Alleenstaande ouder: €1096,22 
Alleenstaande:           € 1096,22 
 
Voor jongeren van 18-21 
Gehuwden*:               € 541,22 
Alleenstaande ouder: € 270,61 
Alleenstaande:           € 270,61 
 
Vanaf pensioenleeftijd: 

Hoogte van het 
bedrag hangt af van 
de gezinssituatie. 
 
Het bedrag is bedoeld 
voor grote, niet 
voorziene uitgaven  
 

Aanvragen via 
 
https://www.sch
ouwen-
duiveland.nl/inw
oners/jeugdhulp-
werk-zorg-en-
inkomen/inkome
nstoeslag-
individueel.html 
 
Let op: u kunt 
deze toeslag 1x 
per 12 maanden 
aanvragen 

Via 

 
https://www.schouwen-

duiveland.nl/inwoners/werk-
zorg-en-
inkomen/inkomenstoeslag-
individueel.html 
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Gehuwden:                € 1686,50 
Alleenstaande ouder:€ 1233,57 
Alleenstaande:          € 1233,57 
 
*Opm.gehuwden: dit bedrag geldt 
als beiden jonger dan 21 zijn 
 
Hoogte toeslag: 
Voor gehuwden: € 539,00 
Voor alleenstaande ouder:€ 485,00 
Voor alleenstaande: € 377,00 
 
 

Individuele 
studietoelage 
 
 

Max. 38% van bijstandsnorm 
 
Voor inwoners, ouder dan 18 jaar 
met een (arbeids)beperking die 
recht hebben op studiefinanciering 
 

Voor tegemoetkoming 
in de studiekosten 

Aanvragen via  
https://www.sch
ouwen-
duiveland.nl/inw
oners/jeugdhulp-
werk-zorg-en-
inkomen/studiet
oelage-
individueel.html  
 

https://www.schouwen-
duiveland.nl/inwoners/jeugd
hulp-werk-zorg-en-
inkomen/studietoelage-
individueel.html 
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Collectieve 
ziektekostenre-
geling (CZ) 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max 130% 
bijstandsnorm 

€ 20 (bijdrage gemeente) 
plus korting bij CZ 
 
Voor mensen (vanaf 18 jaar) met 
een laag inkomen en geen/weinig 
eigen vermogen die  
 
a. bij CZ een basis- én een 
aanvullende ziektekosten willen 
 
b.  die bij CZ al een 
basisverzekering hebben, maar  
ook een aanvullende verzekering 
willen. 
 
Voor mensen van 21 tot 
pensioenleeftijd 
Gehuwden:                 €  1850,76 
Alleenstaande ouder:  € 1295,53 
Alleenstaande:           €  1295,53 
 
Voor jongeren van 18-21 
Gehuwden*  :              € 639,63 
Alleenstaande ouder:  € 319,81 
Alleenstaande:            € 319,81 
 
Vanaf pensioenleeftijd: 
Gehuwden:      € 1993,13 
Alleenstaande: € 1457,86 
 
*Opm.gehuwden: dit bedrag geldt 
als beiden jonger dan 21 zijn 
 
Max. eigen vermogen:  
Gehuwden (samen)€ 12.040,00 
Alleenstaande:        €   6.020,00 
Alleenstaande ouder:€ 12.040,00 
 

Basisverzekering en 
aanvullende  
verzekering 
 
 
Let op:  
Aanmelden voor of 
overstappen kan 
alleen in december 
voor nieuwe cliënten. 
 
Wie al bij CZ 
verzekerd is (basis) 
kan  gehele jaar 
aanmelden.  
 
 

Aanvragen via  
www.gezondver
zekerd.nl. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.schouwen-
duiveland.nl/inwoners/werk-
zorg-en-inkomen/ 
collectieveziektekostenverz
ekering.html  
 
Of bel naar CZ 
klantenservice, tel 0800 
0244488 (gratis)  

Schuldhulpverle
-ning 
 
 
 

Voor wie geldzorgen en/of 
schulden heeft 

Voor 
(gratis)ondersteuning 
bij financiële vragen 
en problemen 

Kredietbank 
West-Brabant. 
 
Aanmelden: via  
https://www.sch
ouwen-
duiveland.nl/inw
oners/jeugdhulp-
werk-zorg-en-
inkomen/krediet
bank-voor-hulp-
bij-schulden.html 
 

https://www.schouwen-
duiveland.nl/inwoners/jeugd
hulp-werk-zorg-en-
inkomen/kredietbank-voor-
hulp-bij-schulden.html 
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Of telefonisch:  
076 5293380 
 

 
Persoonlijke 
lening  
 
Max 130% 
bijstandsnorm  
 
 

Voor mensen met een inkomen tot 
max 130% van de bijstandsnorm, 
die regelmatige inkomsten hebben  
 
Voor wie ouder is dan 65 jaar 
 
Voor wie niet terecht kan bij een 
andere bank 
 
Voor mensen van 21 tot 
pensioenleeftijd 
Gehuwden:                 € 1850,76 
Alleenstaande ouder:  € 1295,53 
Alleenstaande:           €  1295,53 
 
Voor jongeren van 18-21 
Gehuwden*  :              € 639,63 
Alleenstaande ouder:  € 319,81 
Alleenstaande:            € 319,81 
 
Vanaf pensioenleeftijd: 
Gehuwden:      € 1993,13 
Alleenstaande: € 1457,86 
 

Voor onverwachte en 
grote uitgaven voor 
bijvoorbeeld de 
aanschaf van 
huisraad, 
fiets/brommer.  
 
U weet vooraf hoe 
lang de lening loopt en 
wat u maandelijks 
terug moet betalen  
 
 

Aanmelden via 
het loket 
Samenleving en 
zorg, tel 0111 
452 280 
 
 
 

 

 

 
 
Overige regelingen 
Blijverslening 
gemeente 

Hypothecaire lening: 
max. € 25.000,- 
Consumptieve lening: 
max.€ 10.000,- 
 
Voor 
eigenaren/bewoners 
die wegens 
leeftijd/beperking hun 
woning willen 
aanpassen. En die 
hiervoor 
geen/onvoldoende 
spaargeld hebben. 
 

Voor het levensloopbestendig 
maken van woningen. Dit kan 
door bouwkundige en/of 
elektronische aanpassingen. 
 
 
De bestaande hypotheek+ de 
Blijverslening mogen max. 
80% van de WOZ-waarde 
bedragen. 
 

Let op: Informeer 
vooraf of u voor de 
aanpassingen een 
omgevingsvergunni
ng nodig hebt. 
 
Meer informatie: tel 
(0111) 452 126 of 
452 140.  
 
 
Aanvragen via het 
Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting. 
www.svn.nl/gemee
nte/Schouwen-
Duiveland 
 

https://www.schouwen-
duiveland.nl/inwoners/jeugdhul
p-werk-zorg-en-
inkomen/blijverslening.html 

   Binnen twee www.sabewazeeland.nl/onder
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Kwijtschelding 
gem. belastingen/ 
waterschap 
 
Max.100% 
bijstandsnorm 

Voor mensen met een 
inkomen op of onder 
bijstandsniveau 
 
Voor mensen van 21 
tot pensioenleeftijd: 
Gehuwden:€ 1423,66 
Alleenstaande ouder:   
                  € 996,56 
Alleenstaande:  
                 € 996,56 
 
Voor jongeren van 18 
tot 21 jaar: 
Gehuwden*:€ 492,02 
Alleenstaande ouder: 
                  € 246,01 
Alleenstaande: 
                   € 246,01 
 
Vanaf pensioenleeftijd: 
Gehuwden: € 1533,18 
Alleenstaande: 
                   € 1121,43 
 
*Opm.gehuwden: dit 
bedrag geldt als 
beiden jonger dan 21 
zijn 
 

Gemeentelijke belastingen en 
waterschap heffing 

maanden na 
ontvangst van uw 
belasting-aanslag.  
 
 
 
Aanvragen bij 
Sabewa,waterscha
p via 
www.sabewazeela
nd.nl/onderwerpen/
kwijt-
schelding/kwijtsche
lding 

werpen/kwijtschelding/kwijtsch
elding 

 
 
 
 
 
(Websites met)landelijke regelingen 

 
Kwijtschelding 
belasting 

 
Voor wie onvoldoende 
inkomsten/eigen 
vermogen heeft om 
zijn belastingaanslag 
te betalen. 
 

 
(Inkomsten)belasting en/of 
premie volksverzekeringen 

 
Invullen 
aanvraagformulier 
via: 
www.belastingdien
st.nl  

 
www.belastingdienst.nl 

Websites met  
 

info over  Landelijke regelingen voor 
inkomensondersteuning 

  

www.berekenuwr
echt.nl 
 

Voor iedereen met 
een laag inkomen   

 Dit is een website 
van Nibud en 
Stimulanz.  
Hiermee kan 
iedereen zelf  
berekenen of hij/zij 
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in aanmerking 
komt voor een 
regeling 
 
 

www.nibud.nl 
 

Voor iedereen met 
een laag inkomen, die 
inkomensonder-
steuning wil 

Algemene checklist 
inkomensondersteunende 
maatregelen 

 www.nibud.nl 
 

 
Organisaties die ondersteuning bieden bij financiële problemen 

 
SMWO 
 
 

Voor wie 
informatie en 
advies wil bij/over 
financiële 
problemen  
 

SMWO kan bemiddelen bij 
instanties om bijv 
huisuitzetting, loonbeslag of 
ev. faillissement te 
voorkomen. 

 

Via 
contactformulier 
www.smwo.nl/cont
act 

www.smwo.nl/dienstverlening
/financien-en-wetgeving 

 

Humanitas 
Thuisadministratie 

Wie hulp wil bij 
het in orde 
brengen/houden 
van zijn 
fin.administratie 
 

Maximaal een jaar lang 
(gratis) hulp  

E-mail: 
ta.noordzeeland@
humanitas.nl 

www.humanitas.nl/afdeling/ze
eland/activiteiten/oosterschel
deregio 

 

Stichting Leergeld 
Oosterschelderegio 
 
Max. 120% van de 
bijstandsnorm 

Voor ouders in de 
Oosterscheldere-
gio met kinderen 
van 4 tot 18 jaar 
en met een laag 
inkomen (120% 
bijstandsniveau) 

Voor schoolactiviteiten 
waarvoor een ouderbijdrage 
wordt gevraagd. Maar ook 
voor bijvoorbeeld een nieuwe 
fiets, sportkleding of een 
computer  

Huisbezoek 
voorafgaand aan 
aanvraag 
 
Via 
info@leergeldoost
erschelderegio.nl 
 
of tel. 06 
38930371 
 
 

www.leergeld.nl/oosterscheld
eregio.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdsportfonds 
 
Max. 120% van de 
bijstandsnorm 

Voor ouders met 
een uitkering of 
een inkomen 
onder de 
armoedegrens   

 

Het Jeugdsportfonds betaalt 
de contributie en/of de 
sportattributen voor kinderen.  

 

Via Stichting 
Leergeld  

www.leergeld.nl 
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