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Voor inwoners van de gemeente Buren met een heel laag
inkomen is er geld beschikbaar. Voor bijvoorbeeld deelname
aan sport en cultuur, school- of studiekosten, ziektekosten of andere
kosten. De gemeente heeft hiervoor diverse mogelijkheden. U kunt
hiervoor in aanmerking komen als u een bijstandsuitkering heeft. Of als
u een inkomen heeft van maximaal 120%* van de geldende bijstandsnorm.
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden:
Bijzondere bijstand
Soms komt u voor kosten te staan die
noodzakelijk zijn. Kosten die u met
uw gewone inkomen niet kunt betalen.
Bijvoorbeeld voor een bril, een cursus of
vervanging van een wasmachine. In dat
geval kunnen we met bijzondere bijstand
bijspringen.

Bijzondere kosten worden niet zomaar
vergoed. Per geval bekijken we of u deze
kosten echt moet maken. Ook kijken we
hoe hoog uw inkomen en uw eventuele
vermogen is. En of u geld kunt lenen of via
een verzekering of andere regeling kunt
krijgen. Let op: U moet bijzondere bijstand
aanvragen vóórdat u de uitgave doet.

Participatieregeling
We vinden het belangrijk dat iedereen mee
kan doen. En niemand zich buitengesloten
voelt. Daarom is er geld beschikbaar voor
deelname aan sociale, culturele en sportactiviteiten. Bijvoorbeeld voor de contributie
van een club of vereniging, een cursus,
abonnement of bezoek aan culturele
activiteiten en evenementen. Maar ook
voor bijvoorbeeld schoolreisjes, werkweken,
excursies, de aanschaf van boeken, etc.
Aanvragen
De vergoeding voor een volwassene is
maximaal € 150,- per persoon per jaar. Deze
vergoeding kunt u aanvragen bij de gemeente.
Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een
aanvraag indienen voor hun kind. Kinderen
kunnen worden aangemeld door een
intermediair. Kijk op de website
www.kansenvoorallekinderen.nl voor meer
informatie. Of vraag ernaar bij de gemeente.
Individuele inkomenstoeslag
De Individuele inkomenstoeslag is voor:
• mensen vanaf 21 jaar en jonger dan 65 jaar;
• die ten minste 5 jaar van een inkomen op
bijstandsniveau leven; en
• die geen uitzicht hebben op een
inkomensverbetering.
De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie
en ligt tussen de € 390,- en € 550,- per
huishouden.

Individuele studietoeslag
De individuele studietoeslag is bedoeld
voor studerende jongeren met een arbeidshandicap. De individuele studietoeslag is
€ 600,- per jaar.
Tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten
De tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten is voor mensen die extra
kosten hebben door hun ziekte of handicap.
Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, kunt
u in aanmerking komen voor een vergoeding
van € 350,- per persoon per jaar.
Bijdrage kosten peuteropvang
Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? En komt u
niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag
van de Belastingdienst? Bijvoorbeeld omdat u
eenverdiener bent. Dan kunt u van de
gemeente een bijdrage in de kosten krijgen
voor peuteropvang. Zo kunnen alle peuters
proﬁteren van de voordelen van
peuteropvang.
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van
uw inkomen. Aanbieders van peuteropvang
kunnen u hierover informeren.

Let op: De bedragen die in deze folder staan, veranderen
regelmatig. Kijk op www.buren.nl voor de actuele bedragen.
Of vraag ernaar bij de gemeente.
* Dit noemen wij het sociaal minimum.Wilt u weten wat
het sociaal minimum is? Op de website van het UWV vindt
u de actuele bedragen.
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U kunt ook een brief sturen naar:
Gemeente Buren
t.b.v. Inwonerszaken Werk en Inkomen
Antwoordnummer 11500
4020 ZX Maurik

Bezoekadres:
De Wetering 1
4021 VZ Maurik

Postadres:
Postbus 23
4020 BA Maurik

Op onze website, www.buren.nl vindt u meer informatie en tips voor
mensen met een laag inkomen en/of schulden.

Colofon

Dit is een uitgave van de Gemeente Buren.

Indienen van een aanvraag
Voor informatie en voor het indienen van een aanvraag kunt u
contact opnemen met het onderdeel Werk & Inkomen van de afdeling
Inwonerszaken gemeente Buren, tel. 14 0344, van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 – 10.00 uur.
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