Hulp voor ondernemers
Steeds meer zelfstandige ondernemers komen in de
financiële problemen.
U kunt hulp krijgen van de
Regionale Sociale Dienst (RSD).

Hulp bij schulden
Heeft u geldzorgen of lukt het u niet meer om uw
schulden af te betalen?
U kunt hiervoor terecht bij het sociale dorpsteam van
uw dorp, of met de Regionale Sociale Dienst (RSD).
De RSD is maandag t/m vrijdag tussen
08.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar op
(030) 692 95 00.
Adres: Het Rond 6e, 3701 HS Zeist.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op
www.samenopdeheuvelrug.nl (Geldzaken)

Vragen?
De Sociale Dorpsteams zijn dagelijks van
09.00 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar op
(0343) 56 58 00. U kunt uw vraag ook altijd
stellen of een afspraak maken via het contactformulier op www.samenopdeheuvelrug.nl.
De consulenten nemen dan contact met u op.
Sociaal Dorpsteam Amerongen/Overberg
Allemanswaard
Allemanswaard 15
3958 KA Amerongen
Sociaal Dorpsteam Doorn
Cultuurhuis Pléiade
Kerkplein 2
3941 HV Doorn
Sociaal Dorpsteam Driebergen-Rijsenburg
Buzziburglaan 1
3972 EE Driebergen
Sociaal Dorpsteam Leersum
De Binder
Hoflaan 29
3956 ED Leersum
Sociaal Dorpsteam Maarn/Maarsbergen
De Twee Marken
Trompplein 5
3951 CR Maarn
Het Sociale Dorpsteam van Maarn/
Maarsbergen maakt ook gebruik van het
Gezondheidscentrum Maarn/Maarsbergen,
Sportlaan 11-13 in Maarn.
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Heeft u vragen over
geld?
Verschillende mogelijkheden
om een handje te helpen

Hulp bij Geldzaken

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Als u de gemeentelijke belasting niet kunt
betalen, kunt u de gemeente vragen om
kwijtschelding. Om te bepalen of u voor
kwijtschelding in aanmerking komt, wordt
gekeken naar uw vermogen en inkomen en de
uitgaven die u moet doen.

Inwoner met laag inkomen
Woont u in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en
moet u rondkomen van een laag inkomen? Dan
komt u misschien in aanmerking voor de
volgende regelingen. U vindt de uitgebreide
informatie over deze regelingen op:
www.samenopdeheuvelrug.nl (Geldzaken) of
neem contact op met uw dorpsteam.
Participatieregeling, regeling voor deelname aan
de maatschappij door Volwassene en Kind
Als u een minimum inkomen heeft, kunt u een
maximale vergoeding van € 200,00 voor
volwassenen en € 125,00 per kind (onder 18 jaar) per
jaar krijgen voor bijvoorbeeld: bibliotheek,
museum(jaarkaart), krant.
Jeugdsportfonds
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële
redenen geen lid kunnen zijn van een
sportvereniging. Het Jeugdsportfonds vergoedt
maximaal € 225,00 voor sportclubcontributie,
aanschaf van sportkleding en sportattributen.
Jeugdcultuurfonds
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële
redenen geen lid kunnen zijn van een toneelclub of
geen muzieklessen kunnen volgen. Het Jeugdcultuurfonds vergoedt maximaal € 350,00 voor
lessen, materiaal, instrumenten en kostuums.
Mantelzorgregeling
Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met minder
inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en
reiskosten. Geregistreerde mantelzorgers met een
minimuminkomen (tot 120% van de bijstandsnorm)
en hoge kosten kunnen in aanmerking komen voor
een bijdrage van € 100,00 per jaar.

————————————
Regeling bij hoge zorgkosten
Heeft u hoge zorgkosten en een inkomen tot 150% van
de bijstandsnorm en geen tot weinig eigen
vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een
korting van € 300,00 per jaar op de premie van de
zorgverzekering. In schrijnende situaties kan bij
aantoonbare meerkosten per inwoner jaarlijks € 250,00
extra worden toegekend.
Ruggensteunregeling
Dit is een nieuwe regeling voor inwoners met een laag
inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) die een
‘steuntje in de rug kunnen gebruiken’. Met een incidentele bijdrage kunt u soms net de stap zetten tot betaald
werk of (blijven) deelnemen aan het sociale leven.
Individuele inkomenstoeslag
Voor deze toeslag komt u in aanmerking als u drie jaar
of langer een inkomen rond de bijstandsnorm heeft. De
hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af
van uw persoonlijke situatie.
Individuele studietoeslag
Deze regeling is bedoeld voor mensen die studeren en
door een arbeidsbeperking niet in staat zijn het
wettelijke minimumloon te verdienen.

Hulp bij uw administratie
Heeft u hulp nodig om uw (financiële)
administratie op orde te brengen en te
houden?
Kijk dan naar de geldplannen van het Nibud.
Of op de website Wijzer in geldzaken voor een
overzicht van online huishoudboekjes.
U kunt ook zonder afspraak binnenlopen
bij het gratis spreekuur van Grip op geldzaken.
De wekelijkse inloop Grip op geldzaken is er voor
alle inwoners. Inwoners kunnen bij de inloop
terecht voor budgetadvies, hulp bij moeilijke
brieven met een financieel karakter, het invullen
van formulieren en diverse vragen over financiën,
schulden en afbetalingen.
Driebergen: Buzziburglaan 1, di. 10.00-11.30
Amerongen: Allemanswaard, di. 14.00-16.00

Meer info
Meer informatie over vermelde organisaties vindt
u op www.samenopdeheuvelrug.nl, onder
Geldzaken.

