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1. Tijdelijk geen inkomen
Heeft u geen werk en geen recht op bijvoorbeeld

Dus bij een huishouden met vier meetellende

een WW-uitkering? Dan kunt u een tijdelijke

personen krijgt elke persoon die recht heeft op een

uitkering krijgen om in uw levensonderhoud te

bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40%

kunnen voorzien. Soms heeft u recht op een IOAW

van de gehuwdennorm. De tabel stopt bij een

of IOAZ uitkering. Hiervoor gelden andere

vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm

voorwaarden dan voor de Participatiewet.

geldt ook voor huishoudens met nog meer
personen.

2. Samenwonen in de bijstand gelijk aan
gehuwd
Woont u samen of is er sprake van een gezamenlijke
huishouding? Dan kan de gemeente u voor de
bijstand gelijk stellen aan gehuwden. U heeft dan
samen, net als een echtpaar, recht op een
bijstandsuitkering voor gehuwden en krijgt dus niet
beide apart een uitkering.

Niet alle volwassenen tellen mee voor de
kostendelersnorm. Wie tellen niet mee:
• jongeren tot 21 jaar
• studenten die een studie volgen die recht kan
geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
• leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg
(BBL) volgen
• meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen

3. Hoe zit het met een uitkering en de
kostendelersnorm?
Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als u
uw woning deelt met meerdere volwassenen, uw
bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe
meer personen van 21 jaar of ouder in uw
huishouden, hoe lager uw bijstandsuitkering.

dat recht geeft op Wet tegemoetkoming
onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos
• kamerhuurders en kostgangers die een normale
(commerciële) prijs* betalen voor de kamer en/of
kost en inwoning.
*Een normale huurprijs is een huurprijs die bijvoorbeeld
via het puntensysteem van de overheid is vastgesteld en

De reden hiervoor is dat wanneer er meer personen

die overeenkomt met de huurprijs voor vergelijkbare,

in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen

commercieel verhuurde woonruimtes.

delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.
In de tabel hieronder ziet u de hoogte van de
bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype.
Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor
gehuwden en samenwonenden:
Huishouden

Bijstandsnorm per persoon*

Totale bijstandspercentage

1 persoons huishouden

70,00% (ongeveer € 1.079,00)

70%

2 persoons huishouden

50,00% (ongeveer € 771,00)

100%

3 persoons huishouden

43,33% (ongeveer € 668,00)

130%

4 persoons huishouden

40,00% (ongeveer € 616,00)

160%

5 persoons huishouden

38,00% (ongeveer € 586,00)

190%

*Dit zijn afgeronde bedragen. De precieze bedragen worden twee maal per jaar, in december en juni bekendgemaakt.
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Tellen de inkomsten van huisgenoten mee?

Dit geldt niet voor studieschulden of schulden die u

Waarschijnlijk hebben de volwassenen waarmee u

later mag terugbetalen, zoals schulden aan familie.

uw huis deelt een eigen inkomen. Bijvoorbeeld
vanuit werk of een andere uitkering en eigen

Heeft u meer vermogen dan maximaal is

vermogen. Deze inkomsten en dit vermogen hebben

toegestaan? Dan heeft u geen recht op bijstand

géén invloed op uw recht op een bijstandsuitkering.

omdat u uw vermogen kunt gebruiken om in uw
eigen levensonderhoud te voorzien. Pas wanneer uw

Kostendelersnorm bij de IOAW of IOAZ

vermogen onder de wettelijke grens komt, heeft u

Ook voor mensen met een IOAW- of IOAZ-uitkering

weer recht op bijstand. Het bedrag dat u maximaal

geldt de kostendelersnorm. De regels zijn voor hen

aan vermogen mag hebben, hangt af van uw

hetzelfde, alleen de uitkeringsbedragen zijn anders.

leefsituatie:

Het maakt daarbij niet uit hoeveel kostendelers u
heeft.

Vermogensgrens 2021:
• alleenstaande: € 6.295,00

4. Hoe zit het met een uitkering voor
alleenstaande ouders?

• éénoudergezin of gehuwden/samenwonenden:
€ 12.590,00

De uitkering voor een alleenstaande ouder is
hetzelfde als die van een alleenstaande. Maar als
alleenstaande ouder krijgt u een hoger

6. Wanneer wordt mijn uitkering
uitbetaald?

kindgebonden budget van de Belastingdienst.

Wij zorgen er voor dat uw uitkering in de eerste

De Belastingdienst gebruikt een ander partnerbegrip

week na afloop van de vorige maand op uw

dan de gemeente. Het is daarom mogelijk dat u voor

rekening staat. De datum van de uitbetaling kunt u

de gemeente alleenstaande ouder bent, maar voor

zien op de website van de gemeente Twenterand via

de Belastingdienst niet omdat u een fiscale partner

www.twenterand.nl/uitbetaling.

heeft. Voor meer informatie verwijzen we naar de
website van de Belastingdienst.
Bent u alleenstaande ouder en komt u niet in
aanmerking voor een hoger kindgebonden budget?
Bespreek dit dan zo snel mogelijk met uw
contactpersoon bij de gemeente.

5. Vermogenstoets (bijzondere) bijstand
We kijken ook of u niet te veel eigen vermogen
heeft. Wanneer dit wel zo is dan heeft u geen recht
op bijstand. Een voorbeeld van vermogen is
spaargeld. De gemeente berekent het vermogen aan
de hand van uw schulden en waardevolle
bezittingen.
Heeft u schulden waarvan u kunt bewijzen dat u ze
moet terugbetalen? Dan trekt de gemeente die
schulden van uw vermogen af waardoor uw
vermogen lager is.

Levert u elke maand een inkomstenformulier in?
Dan moet u dit formulier met uw specificatie of een
schatting van uw inkomsten voor de uiterlijke
inleverdatum naar ons toesturen. Deze datum vindt
u op het inkomstenformulier en op het
inleverschema. We werken met een inleverdatum om
de hoogte van uw aanvullende uitkering op tijd vast
te stellen.
Levert u het volledig ingevuld inkomstenformulier na
de uiterste inleverdatum in? Of is het
inkomstenformulier niet volledig ingevuld? Dan
loopt u het risico dat u uw uitkering later ontvangt.
Het inkomstenformulier kunt u ook vinden op de
website van de gemeente via www.twenterand.nl/
inkomstenformulier.
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7. Er is beslag gelegd op mijn uitkering,
wat nu?
Heeft u een schuld bij een persoon of een instantie?
Dan mag de schuldeiser een deel van uw uitkering
laten inhouden op uw uitkering om deze schuld af te
lossen. Dit laat hij doen door een beslaglegger. Dit
kan een deurwaarder, de Belastingdienst of de
gemeente zijn. De beslaglegger moet u schriftelijk
over het beslag informeren. Op een deel van uw
uitkering mag de beslaglegger geen beslag leggen.
Dit noemen we de zogenaamde ‘beslagvrije voet’.
Binnen de beslagvrije voet vallen uw vaste lasten zoals
huur en zorgpremie. Deze bedragen geeft u zelf aan
de beslaglegger door. Nadat de beslaglegger deze
gegevens van u heeft ontvangen, stelt hij de hoogte
van uw beslagvrije voet vast en bepaalt daarmee het
af te lossen bedrag. Wij krijgen van de beslaglegger
de beslagvrije voet en het bedrag voor aflossing door

Ga hiervoor naar www.twenterand.nl/wijzigingdoorgeven en vul het wijzigingsformulier online in.
U moet het bijvoorbeeld doorgeven als er iets
verandert in de financiële, woon- en/of persoonlijke
situatie van u, uw partner en/of uw inwonende
kinderen. Voorbeelden van wijzigingen die u moet
doorgeven zijn:
• U verdient bij of uw inkomsten veranderen
• U gaat samenwonen, trouwen of scheiden
• U woont op een ander adres dan waar u staat
ingeschreven bij de gemeente
• Er komt iemand bij u inwonen
• U krijgt kinderen
• U gaat een opleiding volgen
• Uw vermogen of bezit verandert, bijvoorbeeld
door een erfenis
• U hebt een nieuw rekeningnummer

en mogen hier niet van afwijken. Bent u het niet eens
met het beslag, of heeft u andere vragen over uw

10. Op vakantie of verblijf elders

beslag? Neem dan contact op met de beslaglegger.

U mag maximaal vier weken per kalenderjaar in het
buitenland verblijven. Vraag hiervoor toestemming via

8. Wanneer ontvang ik een
uitkeringsspecificatie?
U ontvangt een uitkeringsspecificatie in de week
nadat de uitkeringen worden uitbetaald. De data
wanneer de uitkeringen worden uitbetaald, kunt u
vinden op www.twenterand.nl/bijstandsuitkering.
Wanneer uw uitkering om wat voor reden dan ook
later wordt betaald, ontvangt u de specificatie met de
volgende specificatie in de maand erna.

9. Geef wijzigingen altijd op tijd door
Bij de beschikking over de toekenning van uw
uitkering zit ook een wijzigingsformulier. Bewaar deze
goed. U hebt het formulier nodig om wijzigingen in
uw persoonlijke situatie door te geven.
U kunt wijzigingen die invloed hebben op uw
uitkering nu ook doorgeven via een beveiligde
digitale omgeving

het wijzigingsformulier. Iedere vakantie (ook die in
Nederland) moet u vooraf melden bij uw
werkconsulent. Die bekijkt of de vakantie uw traject
naar werk niet in de weg staat.
Meld het ook vooraf als u voor langere tijd buiten uw
woonplaats in Nederland wilt verblijven. Blijft u langer
dan vier weken in het buitenland? Dan vervalt uw
recht op een uitkering.

11. Verhuizen met een bijstandsuitkering
Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u verhuizen?
Het kan zijn dat uw uitkering hierdoor verandert of
stopt. Of dat zo is ligt aan uw nieuwe woon- of
gezinssituatie. Geef een verhuizing dus altijd op tijd
aan ons door via het wijzigingsformulier.
Wanneer u naar een andere gemeente verhuist, krijgt
u geen uitkering meer van de gemeente Twenterand.
U schrijft zich in bij uw nieuwe gemeente en vraagt
daar een uitkering aan.
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12. Wanneer stopt uw uitkering?

Onbetaalde werkzaamheden

Uw uitkering stopt wanneer u meer inkomen heeft

Wij moeten weten of u werkzaamheden doet

dan de bijstandsnorm die voor u geldt. Uw uitkering

waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Zoals het

eindigt ook als u bijvoorbeeld gaat samenwonen

haar knippen van familie, schilderen bij de buren of

met iemand die voldoende inkomen heeft. Ook

klussen aan auto’s. Met dit onderzoek komen we

stopt uw uitkering als u meer dan vier weken per

dicht bij uw privéleven. Dat vindt u misschien niet

kalenderjaar in het buitenland verblijft.

prettig, maar alleen zo voorkomen we dat mensen
onterecht een uitkering ontvangen.

13. Onderzoek
De gemeente controleert uw gegevens om zeker te

15. Hulp bij het vinden van werk

weten dat u recht hebt op een uitkering. Wanneer er

Een uitkering is tijdelijk. Om een periode te

iemand bij u inwoont, kan dit gevolgen hebben voor

overbruggen waarin u geen of onvoldoende

de hoogte van uw uitkering.

inkomen hebt uit betaald werk. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid er alles aan te doen om een

14. Wat gebeurt er als u zich niet aan de
inlichtingenplicht houdt?
De gemeente onderzoekt of u recht heeft op een
uitkering. U bent verplicht hieraan mee te werken.
Wij wijzen u erop dat er gegevens worden
opgenomen in gegevensbestanden. Regelmatig
controleren wij uw gegevens op juistheid. Wanneer
u een uitkering heeft gekregen terwijl u daar geen
recht op had, moet u dit geld terugbetalen.
Verzwijgt u inkomsten? Geeft u foute informatie
door of geeft u informatie te laat door? Dan houdt u
zich niet aan de inlichtingenplicht. U pleegt dan
fraude en krijgt een boete. Ook wanneer u uw
inkomsten- of wijzigingsformulier niet op tijd
inlevert, kunt u een boete krijgen. In bepaalde
situaties wordt aangifte gedaan bij het Openbaar
Ministerie.
Bent u wat vergeten door te geven?
Zijn er dingen die u nog niet hebt doorgegeven aan
de gemeente die u al wel had moeten doorgeven?
Geeft u dat dan zo snel mogelijk alsnog door!
Wanneer u de informatie zelf alsnog doorgeeft,
houden we hier waar mogelijk rekening mee.

betaalde baan te vinden. We weten dat dit niet altijd
gemakkelijk is. Daarom ondersteunen we u hierbij.
Een arbeidsbeperking
Ook als u een arbeidsbeperking hebt, maken we
afspraken over een traject naar werk. In dit traject
houden we rekening met uw mogelijkheden. Vraag
uw werkconsulent om meer informatie.
Wat verwachten wij van u?
• U gaat zelf actief op zoek naar betaald werk.
• U bent bereid om te reizen naar het werk,
maximaal drie uur per dag met het openbaar
vervoer.
• U houdt kennis en vaardigheden bij als u
solliciteert naar een baan waarbij actuele kennis
nodig is.
• U gaat verzorgd naar een sollicitatiegesprek en
komt gemotiveerd over als u solliciteert.
• U komt afspraken met uw trajectbegeleider na.
Voorkom maatregelen
Wij gaan ervan uit dat u alles op alles zet om zo snel
mogelijk weer aan het werk te zijn. U bent
voldoende gemotiveerd, u komt afspraken na en
accepteert betaald werk. Met uw inzet voorkomt u
dat u tijdelijk een lagere of geen uitkering krijgt.
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16. Vrijlating van inkomsten
U ontvangt een bijstandsuitkering. Als u gaat verdienen

Geen recht op vrijlating

met werken, wordt het geld dat u verdient in mindering

U hebt geen recht op vrijlating in de volgende gevallen:

gebracht op uw uitkering. In bepaalde situaties komt u

• U verstrekt onjuiste inlichtingen over uw inkomsten

in aanmerking voor een vrijlating van (een deel van)
deze inkomsten. Dat betekent dat (een deel van) het
geld dat u verdient niet in mindering wordt gebracht op
uw uitkering. De volgende vrijlatingsregelingen bestaan
hiervoor:

en ontvangt daardoor te veel uitkering.
• U benut de mogelijkheden om meer uren te gaan
werken niet.
• U kiest er zelf voor om minder uren te gaan werken,
waardoor het bedrag dat u aan uitkering ontvangt
hoger wordt.

De 6 maanden inkomstenvrijlating
U bent 27 jaar of ouder. De eerste aaneengesloten 6

Wanneer uw inkomsten uit werk hoger zijn dan het

maanden wordt 25% van uw inkomsten uit deeltijdwerk

uitkeringsbedrag dat voor u geldt, dan heeft u geen

tot een maximaal bedrag van € 221,00 per maand

recht meer op een uitkering. U heeft dan ook geen

vrijgelaten. Ontvangt u samen met uw partner een

recht op een vrijlatingsregeling. Uw uitkering eindigt

uitkering? De vrijlating geldt per partner die in deeltijd

dan.

werkt. Als u na de periode van 6 maanden nog steeds
een aanvullende uitkering nodig hebt, dan houden wij

17. Vrijlating van giften

uw volledige inkomsten in op de uitkering.

U ontvangt een bijstandsuitkering. Ontvangt u giften
(financieel of in natura) dan kunnen deze tot een

De 30 maanden inkomstenvrijlating

bedrag van maximaal € 1.200,00 worden vrijgelaten.

Bent u een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder,

De waarde van de gift moet beoordeeld worden.

met kinderen jonger dan 12 jaar? Dan komt u na de

Daarom moet de gift gemeld worden bij de gemeente.

vrijlatingsperiode van 6 maanden in aanmerking voor

Dit geldt ook voor giften onder € 1200,00.

de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders. Van uw
inkomsten wordt dan 12,5% gedurende maximaal

Giften van instellingen als de Voedselbank, Kledingbank,

30 maanden tot een maximum bedrag van € 137,94 per

Stichting Leergeld, Stichting Urgente Noden, Jarige Job,

maand vrijgelaten.

Voor Ieder Kind een Sint, enz. worden volledig
vrijgelaten. Deze giften hoeven niet gemeld te worden.

Vrijlating voor mensen met een urenbeperking
Heeft u een medische beperking waardoor u niet
volledig aan het werk kunt? Dan kunt u voor een
bepaalde periode in aanmerking komen voor een
vrijlating van 15% van de inkomsten uit arbeid, met een
maximum van € 139,90 per maand.
Onder medisch urenbeperkt wordt verstaan dat iemand
als gevolg van een rechtstreeks en objectief medisch
vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken,
zwangerschap of bevalling niet een volle werkweek kan
werken.
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18. De taaleis in de bijstand

Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen zoals:

Om bijstand te ontvangen moet u de Nederlandse

• Op welke inkomensvoorzieningen heb ik recht?

taal voldoende beheersen. Er geldt namelijk een

• Hoe moet ik deze voorzieningen aanvragen?

taaleis. Voldoende beheersing van de Nederlandse

• Hoe kan ik mijn schulden oplossen?

taal is nodig voor het krijgen, accepteren en houden

• Waar kan ik hulp krijgen bij het op orde krijgen

van een baan of vrijwilligerswerk. Is uw taalniveau

van mijn inkomsten en uitgaven?

onvoldoende? Dan moet u zich inspannen om dit te
verbeteren.
Bewijs taalbeheersing
Als bijstandsgerechtigde moet u laten zien dat u de
Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit kan door
aan te tonen dat u:
• 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd.
• het inburgeringsexamen heeft behaald.
• een ander document heeft waaruit blijkt dat u de
Nederlandse taal beheerst.
U moet een taaltoets doen als u niet kunt laten zien
dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.
Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de
Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u

De hulp van de armoederegisseur is altijd gratis.
Naast inwoners kunnen ook organisaties terecht bij
de armoederegisseur met vragen en opmerkingen
over armoede en schuldenbestrijding in Twenterand.
De armoederegisseur Hanriëtte Drent is te bereiken
via e-mail: hdrent@incluzio.nl en
telefoon: 06 - 51129223.
De armoederegisseur werkt nauw samen met onder
andere de gemeentelijke consulenten, het Meldpunt
Schulden, de Stadsbank Oost Nederland, Stichting
Boot, Stichting Manna, Stichting Leergeld, Stichting
ZorgSaam Twenterand en Het Scheidingsloket.

hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw

Gezamenlijk proberen we iedereen zo goed mogelijk

bijstandsuitkering verlagen.

te helpen met vragen op het gebied van financiën,
schulden en armoede.

19. Armoederegisseur
In Twenterand is er een armoederegisseur, zij heet
Hanriëtte Drent. Deze medewerker helpt inwoners
die vragen hebben op het gebied van armoede,
schulden en financiën. Hiermee wil de gemeente
Twenterand voorkomen dat financiële problemen uit
de hand lopen en iedereen tijdig de juiste weg te
wijzen. De armoederegisseur maakt onderdeel uit
van de nieuwe schuldenaanpak in Twenterand.
Wat doet de armoederegisseur?
U kunt als inwoner van de gemeente Twenterand bij
de armoederegisseur terecht met al uw vragen over
financiën, armoede en schulden.

Kijk voor meer informatie op www.twenterand.nl/
armoederegisseur.
Schuldhulpverlening
Wanneer uw inkomen minder wordt of helemaal
stopt, kunt u snel in de problemen komen. Belangrijk
is dat u niet te lang wacht met het vragen om hulp
bij het regelen van uw financiën. Er zijn verschillende
mogelijkheden zoals bijvoorbeeld advies, coaching,
budget beheer en schuldhulpverlening. Hoe eerder u
advies vraagt, hoe beter.
Voor hulp belt u naar de gemeente: 0546 - 840840.
Een e-mail sturen kan ook naar:
m.lammertink@twenterand.nl
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20. Informatie over minimaregelingen
Inkomenstoeslag
Bijzondere bijstand

Leeft u al drie jaar of langer van een lage uitkering of

Iedereen maakt kosten voor kleding, eten, huur en

een laag loon? En heeft u geen uitzicht op een hoger

huisraad. Dat zijn normale kosten die iedereen betaalt

inkomen? Dan kunt u misschien een individuele

uit het maandelijkse inkomen. Eventueel kunt u

inkomenstoeslag krijgen. Dit is een extra bedrag

daarvoor sparen of een lening afsluiten. Alleen de

waarmee u spullen kunt kopen, die u van uw uitkering

noodzakelijke kosten die u maakt vanwege bijzondere

of loon moeilijk kunt betalen.

omstandigheden komen in aanmerking voor
bijzondere bijstand. Dat zijn dus kosten die niet

U kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen via

iedereen heeft. Voorbeelden hiervan zijn

www.twenterand.nl/individuele-inkomenstoeslag.

vervoerskosten naar het ziekenhuis, een bijdrage voor
rechtsbijstand of kosten voor bewindvoering.

Peuteropvang

U kunt bijzondere bijstand aanvragen via

tot 4 jaar en krijgt u individuele inkomenstoeslag? Dan

www.twenterand.nl/bijzondere-bijstand. Daar vindt u

Heeft u een of meerdere kinderen in de leeftijd van 2,5
komt uw kind mogelijk in aanmerking voor een

ook meer informatie.

indicatie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor

Meedoenregeling

voor uw kind.

peuteropvang. De gemeente vergoedt dan de opvang

De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat
iedereen mee kan doen met maatschappelijke

Wilt u gebruikmaken van VVE voor uw kind of

activiteiten. Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u

kinderen? Dan kunt u zich melden bij het

een vergoeding krijgen vanuit de Meedoenregeling.

consultatiebureau met de brief waarin u de individuele

Hiervoor mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110%

inkomenstoeslag is toegekend. Zij kunnen u er meer

van de bijstandsnorm die voor u geldt. Per jaar is de

over vertellen en wijzen u de weg naar de verschillende

vergoeding € 100,00 per persoon. Dit bedrag wordt in

kinderopvangorganisaties in onze gemeente waar VVE

één keer uitbetaald.

wordt aangeboden.

U kunt een aanvraag doen voor de meedoenregeling

Meer informatie over deze regeling staat op:

via: www.twenterand.nl/meedoenregeling.

www.twenterand.nl/peuteropvang.

Studietoeslag
Voor iedereen is een diploma belangrijk om goede
kansen te hebben op de arbeidsmarkt. Wanneer u een
arbeidshandicap hebt, geldt dit nog meer. Studeren
kan dan lastiger zijn. Het is dan niet voor iedere
student mogelijk om naast de studiefinanciering te
werken om zo de inkomsten aan te vullen. De
gemeente kan u ondersteunen bij het volgen van een
opleiding met de individuele studietoeslag.
U kunt individuele studietoeslag aanvragen via:
www.twenterand.nl/individuele-studietoeslag.

9

Jeugdfonds sport en cultuur

Collectieve ziektekostenverzekering

Meedoen aan sportieve of culturele activiteiten is

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan is

belangrijk voor een kind. Ze raken op een gezonde

de collectieve zorgverzekering die de gemeente samen

manier hun energie kwijt, maken nieuwe vrienden en

met zorgverzekeraar Menzis aanbiedt misschien

leren doorzetten. Daarom vindt het Jeugdfonds Sport

interessant voor u. De collectieve zorgverzekering

en Cultuur dat ieder kind moet kunnen sporten, ook

bestaat uit een basisverzekering en goede aanvullende

als ouders daarvoor geen geld hebben. Dit fonds kan

verzekering. U krijgt korting op een aanvullende

het lidmaatschap van een sportclub en/of vereniging

verzekering en de gemeente betaalt mee aan de

voor uw kind betalen. U kunt niet zelf een aanvraag

premie. De zorgverzekeraar accepteert de aanvraag,

doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dat moet

ongeacht uw gezondheid. U kunt zich aanmelden voor

een hulpverlener, combinatiefunctionaris of

deze verzekering op www.gezondverzekerd.nl.

maatschappelijk werker voor uw kind doen.

Overstappen kan per 1 januari van het nieuwe
kalenderjaar.

Meer informatie over deze regeling staat op
www.twenterand.nl/jeugdfonds-sport-en-cultuur.
Schoolpakket
De gemeente Twenterand wil met het schoolpakket
kinderen die leven in een gezin met een laag inkomen
tegemoetkomen. Binnen het schoolpakket worden
kosten vergoed die school gerelateerd zijn en een fiets
wanneer een kind een overstap maakt naar het
voortgezet onderwijs. Het is immers van groot belang
dat kinderen en jongeren naar school gaan en een
opleiding volgen. Dit vergroot hun kansen op de
arbeidsmarkt in de toekomst.
U kunt een schoolpakket aanvragen via
www.twenterand.nl/schoolpakket.

Meer informatie
Heeft u vragen of is iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg.
U kunt op werkdagen voor vragen over inkomen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen naar 0546 - 840 840
of stuur een e-mail naar: inkomen@twenterand.nl.
Heeft u vragen over (onbetaald) werk? U kunt bellen naar 0546 - 840 840 of stuur een e-mail naar
werk@twenterand.nl.
Meer informatie en de aanvraagformulieren kunt u vinden op www.twenterand.nl.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend
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