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Armoede is geen 
keuze

Iedereen in onze gemeente 
moet kunnen deelnemen aan 
de maatschappij. Realiteit 
is dat lang niet iedereen die 
mogelijkheid heeft vanwege 
gezondheid, eenzaamheid of 
het ontbreken van vervoer of 
financiële middelen.

U raakt uw baan kwijt, u wordt 

voor langere tijd ziek, u gaat 

scheiden, u worstelt met 

een verslaving. Het kan ons 

allemaal overkomen met soms 

ernstige financiële gevolgen. 

Voor kinderen betekent dit 

dat er onvoldoende geld 

is voor voedsel, kleding of 

lid zijn van een sport- of 

muziekvereniging. Hierdoor 

kunnen kinderen onvoldoende 

meedoen op school of komen 

in een sociaal isolement. 

Stress
Armoede en schulden geven 

veel stress en onrust in het 

gezin. Mensen durven uit 

schaamte niet om hulp te 

vragen of weten niet dat 

hulp mogelijk is. Als het 

te lang duurt voordat er 

ondersteuning komt, worden 

de problemen alleen maar 

erger. Als u bijvoorbeeld de 

huur niet meer kunt betalen en 

er afsluiting van energie dreigt.

Trek aan de bel
Ik weet hoe belangrijk het 

is om mensen die het nodig 

hebben een steuntje in te 

rug te bieden. We hebben in 

Nederweert goede financiële 

regelingen om armoede te 

bestrijden. We stimuleren 

onze inwoners gebruik te 

maken van deze regelingen 

zodat zij werken aan hun 

eigen zelfredzaamheid. Lukt 

het u niet zelf, trek dan op 

tijd aan de bel. Zo kunnen we 

voorkomen dat de situatie 

verslechtert.

Wethouder Henk Cuijpers

 

een uitgave van het Nibud in samenwerking met Gemeente Nederweert

GELD KRANT

Grip op geld maakt wel 
gelukkig!
Grip op geld krijgen, hebben, 

houden en verstevigen, dat 

geeft rust en geluk. Daar gaat 

deze krant van de gemeente 

Nederweert en het Nibud 

over. Een speciale editie 

voor alle inwoners van deze 

gemeente; voor hen die grip 

hebben en dat zo willen 

houden. Maar ook voor hen 

die 'even' de grip kwijt zijn 

en in de problemen zitten. 

Iedereen kan uit deze krant 

veel nuttige informatie halen. 

Toegankelijk, praktisch en 

stapsgewijs. Bijvoorbeeld hoe 

u uw administratie op orde 

krijgt en houdt en hoe u zelf 

een begroting kunt maken. 

Rustige gedachte toch, een 

goed inzicht in uw eigen 

geldzaken? 

Keuzes maken
Als u een goed inzicht in 

uw geldzaken hebt, dan 

U hoort het vaak genoeg, geld maakt gelukkig. Maar 
is dat wel zo? Bij het Nibud (Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting) hebben we bewijs voor zowel het 
een als het ander, dus wij hebben het antwoord ook niet. 
Wat we wel uit onderzoek weten: geen grip op geld maakt 
ongelukkig en onrustig. En vaak kan dat leuke en mooie 
dingen in de weg staan. 

kunt u verder kijken. Hebt 

u bijvoorbeeld een laag 

inkomen? Dan zijn er 

misschien regelingen waarop 

u aanspraak kunt maken om 

uw inkomen aan te vullen. U 

kunt ook keuzes maken. 

Maakt geld gelukkig?

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud): nibud.nl         gemeente Nederweert: nederweert.nl

Eindelijk mijn administratie op orde! ............................................................................. 2

Hulp nodig bij uw administratie? Die is er!  .................................................................. 2

Regelingen voor kinderen in de gemeente Nederweert ............................................  3

Schakel hulp in bij financiële problemen ...................................................................... 4

Het geld vliegt de deur uit ..............................................................................................  5

Waar kunt u nog meer terecht ........................................................................................ 6

Lokale regelingen in de gemeente Nederweert ........................................................... 7

Jongeren Geldkrant ......................................................................................................... 8 

Of u gaat sparen, besparen, of juist een lening afsluiten. Of, als 

daar sprake van is, hoe u uw schulden gaat aflossen. Op eigen 

kracht of met hulp en advies van deskundigen. 

Hulp en advies
Wilt u meer informatie, hulp of advies dan deze krant u 

biedt? Dat kan! Want u staat er niet alleen voor, er zijn zoveel 

mogelijkheden om deskundige hulp en advies te vragen. 

Bijvoorbeeld voor het op een rijtje zetten van uw inkomsten en 

uitgaven en kijken naar wat u precies beschikbaar hebt. Of voor 

het invullen van formulieren, het krijgen van juridisch advies, 

het vinden van een regeling voor het afbetalen van schulden en 

nog veel meer. 

Deze krant wijst u de weg, maak er gebruik van.   
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Hulp nodig bij uw administratie? Die is er! 

Hebt u moeite met uw administratie? Opent of begrijpt u uw post niet altijd? Hebt u kleine 

schulden of moeite om rond te komen? Of wilt u leren budgetteren? Vanaf nu kunt u gratis 

terecht bij vrijwilligers van stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning Weert e.o. 

(VAO).  

Een vrijwilliger van VAO kan u aan huis helpen met het op orde brengen, verwerken en 

bijhouden van uw administratie. Zo krijgt u meer inzicht en grip op uw inkomsten en 

uitgaven. Doel is dat u het na verloop van tijd weer zelf kunt doen en grip houdt op uw 

administratie. 

Iedereen kan op enig moment ondersteuning gebruiken bij de administratie 
Een echtscheiding, overlijden, gezondheidsproblemen, het verlies of verandering van werk, 

allemaal nare zaken waar niemand graag mee te maken krijgt. Soms schiet de financiële 

administratie er dan even helemaal bij in. Voordat iemand er erg in heeft, kunnen er 

schulden ontstaan. Door het niet te lang te laten liggen en hulp in te schakelen, kunt u dat 

voorkomen. 

Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op
Dit kan via info@vaoweert.nl of 06 22 78 74 18. Alle vrijwilligers van VAO zijn opgeleid, 

hebben een contract met geheimhoudingsplicht getekend en beschikken over een 

Verklaring Omtrent Gedrag. 

Eindelijk mijn administratie 
op orde!
De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in een online klantportaal 
(mijn-overheid, mijn-belastingdienst) en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Veel 
mensen zien daardoor belangrijke documenten wel eens over het hoofd. Of vergeten dat 
abonnementen nog lopen. Hoe voorkomt u dat? 

Tips voor uw administratie:

1. Bewaar belangrijke documenten op een overzichtelijke manier.
Bewaart u het liefst uw belangrijke documenten op papier of vindt u digitaal wel zo 

makkelijk? Of misschien wel allebei? In de Nibud-bewaarwijzer kunt u opschrijven 

waar u uw documenten bewaart. Zo kunt u ze zelf makkelijk terugvinden. Kijk op: 

nibudbewaarwijzer.nl. 

Wilt u hulp bij het inrichten van uw administratie? Meld u aan voor de gratis 

‘e-mailcoaching Bewaar’ van het Nibud op nibud.nl/bewaarcoach.

2. Bekijk dagelijks of er (digitale) post is binnengekomen. 
Als u dagelijks uw mailbox checkt en uw berichten bekijkt, ziet u belangrijke post 

minder snel over het hoofd. Kom direct in actie als dat nodig is, of bewaar uw 

berichten voor een vast moment in de week waarop u de post afhandelt. 

3. Werk de administratie wekelijks bij, betaal binnengekomen 
rekeningen op tijd. 
Werk uw administratie minstens eens per week bij. Prik hiervoor een vast 

administratiemoment, bijvoorbeeld op donderdagavond of zaterdagochtend. Betaal 

rekeningen of plan ze in, via online bankieren, reageer op berichten en gooi weg wat 

weg kan. 

4. Bekijk uw online klantportalen zodra er een melding komt. 
Zorg ervoor dat u meldingen krijgt van berichten in uw online klantportalen. Als er 

een melding is van een bericht bekijk het dan meteen. Kom direct in actie of verwerk 

dit tijdens uw wekelijkse administratiemoment.    

5. Bespreek de gezamenlijke financiën maandelijks met uw partner. 
Als u een partner heeft, bespreek dan 1 keer per maand uw gezamenlijk geldzaken. 

Zorg ervoor dat u elkaars inlogcodes en wachtwoorden kunt vinden. Zo hoeven 

er bijvoorbeeld geen betalingsachterstanden te ontstaan als u of uw partner iets 

overkomt. 

Het kindpakket
regelingen voor kinderen in de gemeente Nederweert

Stichting Leergeld geeft financiële steun om activiteiten voor uw kinderen 

te betalen zoals sport, muziek- of zwemles, het vieren van de verjaardag en binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. U komt in aanmerking voor deze regeling als uw kinderen tussen 

de 4 en 18 jaar oud zijn en uw gezamenlijk inkomen lager is dan 130% van de bijstandsnorm. 

Leergeld werkt hierbij nauw samen met het Jeugdfonds Sport, het Jeugdfonds Cultuur, 

Stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp. De stichtingen keren nooit geld uit 

aan de ouders, maar betalen rechtstreeks aan verenigingen, scholen of leveranciers.

We leggen op deze pagina uit wat de stichtingen voor u kunnen betekenen. De aanvraag 

voor financiële steun van deze stichtingen loopt via de Stichting Leergeld. U kunt op de site 

leergeld.nl/weert het aanvraagformulier invullen. Stichting Leergeld zorgt vervolgens voor de 

opvolging en afhandeling.

Stichting Jarige Job geeft kinderen een 

verjaardagsbox. Want in Nederland zijn er 61.000 kinderen 

die geen verjaardag vieren, omdat er thuis te weinig geld 

voor is. 

Wilt u in aanmerking komen voor deze verjaardagsbox, dan 

kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp 

ondersteunt kinderen die nergens anders voor (financiële) 

hulp terecht kunnen. Deze hulp is aanvullend op de hulp 

die de Stichting Leergeld kan bieden. Kinderhulp wil ervoor 

zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. 

Een aanvraag voor het Nationaal Fonds Kinderhulp kunt u 

indienen bij Stichting Leergeld.

De Kledingdag vindt 2x per jaar plaats in onze gemeente. Deze dag is voor kinderen 

van 0-18 jaar, waarvan de ouders een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum. 

Tijdens deze dag krijgt ieder kind een bedrag om te besteden aan nieuwe kleding en 

schoenen. Lokale winkeliers zorgen voor een uitgebreid aanbod.

Gezinnen met een bijstandsuitkering worden automatisch uitgenodigd voor de Kledingdag. 

Hebt u een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, maar geen bijstandsuitkering? Neem 

dan contact op met de gemeente.

Jeugdfonds Sport Limburg betaalt de contributie voor kinderen en jongeren 

uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Het is belangrijk dat alle kinderen, ongeacht 

hun financiële situatie, mee kunnen doen en dat er geen kind (letterlijk) aan de zijlijn staat. 

Meedoen = meer kansen!

Een aanvraag voor het Jeugdfonds Sport kan via de Stichting Leergeld worden ingediend.

Zie voor meer informatie: jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport/

Het Jeugdfonds Cultuur Limburg betaalt het lesgeld voor kinderen en 

jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor muziek, dansles, schilderen, theaterschool of 

een andere creatieve cursus.

Een aanvraag voor het Jeugdfonds Sport kan via de Stichting Leergeld worden ingediend.

Zie voor meer informatie: jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-cultuur/

Het Jeugdontbijt verzorgt ontbijtboxen voor kinderen waarvan de ouders niet in 

staat zijn om dagelijks een ontbijt  voor hun kinderen op tafel te zetten. Ouders die hiervoor in 

aanmerking komen, ontvangen wekelijks thuis een box met zeven voedzame ontbijten. 

Lukt het u niet om dagelijks een ontbijt voor uw kind(eren) op tafel te zetten? Geef bij de 

schoolleiding aan dat u uw kind(eren) wilt aanmelden voor het Jeugdontbijt. U kunt op de site 

nationaaljeugdontbijt.nl meer informatie vinden.

Hebt u vragen over deze regelingen? 
Neem dan contact op met het team sociaal domein van de gemeente Nederweert; 

T 0495 67 71 11 op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur 

E sociaaldomein@nederweert.nl 

U kunt ook binnenlopen bij een van de steunpunten. 
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Wat u zo ongeveer aan 
vaste lasten uitgeeft, weet 
u waarschijnlijk wel. Maar 
waar blijft de rest van uw 
geld? Wat zijn de dingen 
waar u, bij elkaar opgeteld, 
onbewust veel geld aan 
uitgeeft? Denk aan een 
broodje op uw werk, koffie 
op het station of een flesje 
water in de kantine. 

Kies voor een kasboekje
Gebruik eens een tijdje een 

kasboekje. Alles wat u uitgeeft 

kunt u daar in bijhouden. Er 

zijn kasboekjes te koop, u 

kunt het ook op de computer 

doen en natuurlijk werkt een 

gewoon schriftje ook. 

Onbewust wordt bewust
U zult zien: als u al die 

onbewuste uitgaven over 

een heel jaar bij elkaar 

optelt, komt u tot een 

aardig bedrag. Zo worden 

onbewuste uitgaven bewuste 

uitgaven en weet u meteen 

dat u nog behoorlijk wat 

besparingsmogelijkheden 

hebt. 

Weet u waar uw 

geld blijft? 

Tip! Leg elke week uw 
administratiemomentje 
vast in uw agenda. Dat 
werkt.

Het geld vliegt de deur uit!
En waarheen? Hebt u enig idee? En wordt u altijd weer 
overvallen door de rekening van de autoverzekering? Het 
geeft rust en ruimte om wat meer grip te hebben op wat er 
inkomt en uitgaat. En ook om te zien of u ergens voor kunt 
sparen of om wat financiële reserves op te bouwen.

Onze tip: maak eens 
een begroting
Start meteen! Download 

een begroting op nibud.nl/

begroting die u zelf kunt 

invullen. Daarvoor is het 

wel erg handig als u uw 

administratie op orde hebt 

(zie pagina 2), dan gaat het 

een stuk sneller en loopt u 

niet het risico dat u bepaalde 

inkomsten- of uitgaven 

vergeet.

Niet alle posten zullen voor 

u van toepassing zijn maar 

MAAND: APRIL

INKOMSTEN

netto salaris ouder 1 €  1.850

netto salaris ouder 2 €  1.050

teruggave belasting €  325

kinderbijslag  €  397

kindgebonden budget €  82

Totaal inkomsten €  3.704

VOORBEELD MAANDBEGROTING 

Samenstelling huishouden: 

2 volwassenen en 

2 kinderen op de basisschool (4 en 8 jaar oud)

 

Inkomenssituatie: 

inkomen ouder 1: € 31.000 bruto per jaar  

inkomen ouder 2: € 15.500 bruto per jaar  

 

Woonsituatie: 

eigen woning met een hypotheek van € 200.000

1 auto, compacte middenklasse 
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Inzicht in uw inkomsten en uitgaven

MAAND: APRIL

Inkomsten:  €  3.704

Uitgaven:    €  3.670

Over:       €    34

VASTE LASTEN

Hypotheek €  900

Gas €  100

Elektriciteit €  65

Water €  20

Lokale Lasten €  95

Telefoon, televisie, internet €  90

Verzekeringen €  370

Onderwijs €  15

Contributies abonnementen €  85

Vervoer €  450

Totaal vaste lasten €  2.190

RESERVERINGSUITGAVEN

Kleding en schoenen €  250

Inventaris €  140

Onderhoud huis en tuin €  150

Niet-vergoede ziektekosten €  50

Vrijetijdsuitgaven €  150

Sparen voor vakantie €  100

Totaal reserveringsuitgaven €  840

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

voeding €  460

overige huishoudelijke uitgaven €  180

Totaal huishoudelijke uitgaven €  640

TOTAAL UITGAVEN €  3.670
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Tip: Reserveer dit 
voor een dure maand

Persoonlijk 

Budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies 

is een handig en compleet 

online hulpmiddel waarmee u 

inzicht krijgt in uw inkomsten 

en uitgaven. Wat geeft u 

iedere maand uit? En is dat 

veel of weinig, als u het 

vergelijkt met uw buren?

Check het op 

persoonlijkbudgetadvies.nl

probeer wel zo volledig 

mogelijk te zijn. Zijn er 

inkomsten en uitgaven die 

bijvoorbeeld per kwartaal, 

half jaar of jaar binnenkomen 

of betaald moeten worden? 

Reken die terug naar een 

maandbedrag. 

Hebt u alle posten ingevuld? 

Bereken dan het verschil 

tussen uw totale inkomsten en 

uw totale uitgaven. Wat is de 

uitkomst? 

U staat er niet alleen voor
We hebben allemaal wel eens een rekening die langer blijft 
liggen. Of een hoge creditcard-afrekening die we eigenlijk 
niet kunnen betalen. Uitgaven aanpassen of spaargeld 
overboeken is vaak de oplossing. Maar wat als onbetaalde 
rekeningen zich opstapelen? Hebt u schulden? Daarmee 
moet u echt aan de slag. Onderstaande informatie helpt u 
op weg, en bedenk: u hoeft het niet alleen te doen!

Rood staan
Rood staan doet bijna iedereen wel eens. En als het u helpt 

een krappe periode even te overbruggen, dan geeft dat 

meestal geen problemen. Het kost wel wat: u betaalt rente 

over het bedrag dat u rood staat. Controleer vooral ook of uw 

rekeningen wel worden afgeschreven. Als u maximaal rood 

staat, kunnen rekeningen niet worden afgeschreven en loopt u 

betalingsachterstanden op. 

Betalingsachterstanden
Als u betalingsachterstanden hebt, is het belangrijk om hier 

meteen mee aan de slag te gaan. Zodat de achterstanden niet 

oplopen tot problematische schulden. Maak een overzicht van 

al uw schulden. Bij het BKR kunt u één keer per jaar gratis zo’n 

overzicht opvragen. En zet uw inkomsten en uitgaven op een rij. 

Zo ziet u welke ruimte u hebt om uw schulden af te lossen. 

Zelf uw schulden aanpakken
Bij kleinere schulden kunt u terecht op zelfjeschuldenregelen.nl.

Deze site biedt in 6 stappen hulp bij het aanpakken van uw 

schulden. De tool maakt voor u een aflosplan en geeft u 

voorbeeldbrieven die u kunt opsturen naar uw schuldeisers. Om 

zo een afbetalingsregeling af te spreken.

Hoe eerder hoe beter
Hoe eerder u contact 

opneemt met uw schuldeisers, 

hoe beter. Vaak staan 

schuldeisers open voor een 

afspraak over het terugbetalen 

van het openstaande bedrag. 

Als eenmaal een afspraak 

is gemaakt, stoppen zij de 

incassokosten, en loopt uw 

schuld niet verder op. 

Vindt u het toch te spannend 

om contact op te nemen met 

een schuldeiser, vraag dan 

hulp van bijvoorbeeld vrienden 

of familie. Of neem contact 

op met de VAO (zie pagina 2) 

of de Sociale Raadslieden (zie 

pagina 6).

Het lukt niet
Houdt u geen geld over om 

achterstallige betalingen in te 

lopen? Of lukt het toch niet 

om zelf afspraken te maken 

met de instanties die nog geld 

van u krijgen? U bent niet de 

enige. Jaarlijks zijn er zo’n 

100.000 Nederlanders die 

zich melden bij gemeenten 

met betalingsachterstanden. 

Schuldenproblemen zijn 

ingewikkeld en het is niet 

vreemd om hulp te vragen. 

Schakel hulp in bij financiële problemen

Is uw privésituatie veranderd? Heeft deze verandering grote 
gevolgen voor uw financiën? Stapelen de schulden zich op? 
Hebt u geen overzicht meer? U bent niet de eerste en zeker 
niet de enige. Belangrijk is dat u snel handelt. Voor hulp 
kunt u terecht bij de gemeente Nederweert. Deze hulp is 
gratis.

Volgens Jos van Oorschot, schuldhulpverlener bij de gemeente 

Nederweert, zijn er verschillende oorzaken waardoor schulden 

ontstaan. “Mensen hebben vaak moeite om hun uitgaven aan 

te passen als het inkomen daalt door werkloosheid, ziekte 

of scheiding. Ook komt het regelmatig voor dat mensen 

maandelijks meer uitgeven dan er binnenkomt. Vaak omdat ze 

geen inzicht hebben in hun financiën. Verder kom ik regelmatig 

overlevingsschulden tegen. Deze schulden ontstaan als mensen 

lange tijd van een minimaal inkomen moeten leven.”

Wacht niet te lang
“De meeste mensen komen niet meteen in actie als er 

betaalproblemen zijn,” vervolgt Jos. “Het is lastig om een 

probleem te onderkennen en er iets aan te doen. Vaak schamen 

mensen zich, maar niks doen verergert de situatie. Als gemeente 

kunnen we helpen. Eerst brengen we de schuldsituatie in 

kaart. We vragen dan om uw financiële gegevens. Vrijwilligers 

van Vrijwillige Administratieve Ondersteuning kunnen u hierbij 

helpen. Verder is het belangrijk om het verhaal achter de 

schulden te weten. Door de oorzaak aan te pakken, kunnen 

we zorgen voor een lange termijn oplossing. Samen met u 

gaan we er alles aan doen om een oplossing te vinden voor uw 

schulden.”

Tips
• Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Een goed 

overzicht van uw financiën voorkomt dat u in de financiële 

problemen komt. 

• Denk goed na voordat u een langdurige financiële 

verplichting aangaat.

• Spaar een vast bedrag per maand. Dan hebt u geld om 

onvoorziene tegenvallers op te vangen, als bijvoorbeeld uw 

wasmachine, ijskast of auto kapot gaat. 

• Schakel hulp in als u er niet uitkomt. Ook voor financieel 

advies kunt u bij de gemeente terecht. 

Bel of mail gerust
Maakt u zicht ongerust over uw financiën? 

Neem gerust contact op: tel. 0495 67 71 11 of 06 13 66 61 77 of 

per mail LMRN@plangroep.nl.

Foto: Nederweert24
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Waar kunt u nog meer terecht

Sociale Raadslieden Nederweert

Hebt u soms moeite om de weg te vinden in het woud van voorzieningen, wetten 

en regels? Kunt u daarbij wel wat advies gebruiken? Dan kunt u terecht bij de Sociale 

Raadslieden van Nederweert

De Sociale Raadslieden zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en 

voorzieningen. U kunt bij ze terecht met vragen over:

• Belastingen • Uitkeringen

• Schulden • Arbeidsrecht

• Familierecht • Onderwijskosten

• Huisvesting  • Maatschappelijke voorzieningen

De Sociale Raadslieden zijn onafhankelijk en behandelen uw vraag vertrouwelijk. Het advies 

is vrijblijvend en kost u niets. Verder kunnen zij u helpen met het invullen van formulieren 

en met het schrijven van een brief, klacht of bezwaar aan instanties. Als het nodig is, 

bemiddelen zij ook.

U kunt zonder afspraak binnenlopen bij het spreekuur. U kunt ook telefonisch contact 

opnemen tijdens de spreekuren op, tel: 088 656 06 00 of een mail sturen naar 

raadsliedennederweert@amwml.nl

Dag Kern Locatie Tijdstip

Dinsdag Nederweert Bibliotheek, Kapelaniestraat 8 10.00 - 12.00

Donderdag Nederweert Sint Antoniusplein 21-22 14.00 - 15.00

Steunpunten

Bij het steunpunt kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van gezondheid, wonen, 

werk, dagbesteding en voorzieningen. Het steunpunt kijkt samen met u naar de behoeften 

en mogelijkheden om (weer) deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarbij wordt 

gekeken naar wat u samen met buren, vrienden, kennissen en familie zelf kunt doen. Of 

dat u mogelijk gebruik kunt maken van aanwezige voorzieningen in het dorp: eetpunten, 

een huiskamerproject of verenigingen. Wanneer dat niet voldoende is of niet aanwezig, 

dan regelt het steunpunt ondersteuning voor u. Dat kan door de inzet van professionele 

ondersteuning, maar mogelijk ook door de inzet van vrijwilligers. Dat is afhankelijk van uw 

vraag of probleem.

Overzicht van spreekuren
In de gemeente Nederweert zijn in totaal vijf steunpunten. U kunt ook een steunpunt in een 

andere kern bezoeken. 

Dag Kern Locatie Tijdstip

Maandag Nederweert De Gunnerij, 

  Lambertushof 2  13.00 - 15.00

Maandag Leveroy Pestoeërskoel 15.00 - 16.00

Dinsdag Budschop Kerkelijke

  voorziening                 13.00 - 14.00

Dinsdag Nederweert-Eind   Reigershorst 14.00 - 15.00

Donderdag Ospel Haaze-hoof 14.00 - 16.00

Voedselbank

Eind 2018 is de Voedselbank gestart met een uitgiftepunt in Nederweert. Inwoners die 

hierop zijn aangewezen kunnen daar hun voedselpakketten ophalen. De locatie van het 

uitgiftepunt en het tijdstip waarop de voedselpakketten kunnen worden opgehaald is 

bekend bij de huidige cliënten. 

Denkt u dat u in aanmerking komt voor voedselpakketten van de Voedselbank? Op  

voedselbankweert.nl leest u meer over de inkomensgrenzen. Aanmelden kan via 

aanmelden@voedselbankweert.nl of 06 21 92 75 65. U wordt vervolgens geïnformeerd 

over de locatie van en het tijdstip waarop de voedselpakketten worden uitgereikt. 

Landelijke regelingen
Dit zijn:

• huurtoeslag • zorgtoeslag

• kinderbijslag • kindgebonden budget

• kinderopvangtoeslag • heffingskortingen

Dat valt soms niet mee. Lang niet iedereen weet dat 
er in Nederland verschillende regelingen zijn, waar 
mensen met een laag inkomen gebruik van kunnen 
maken. Misschien u ook niet. Zo’n ondersteuning kan 
bijvoorbeeld een bijdrage, een vergoeding of toeslag, 
kwijtschelding of kosteloze hulp zijn. Sommige 
regelingen komen van de rijksoverheid, andere van 
de gemeente. In dit artikel zetten we de landelijke 
regelingen op een rijtje. Op pagina 3 en 7 leest u alles 
over de lokale regelingen.   

Rondkomen met 

weinig geld? 

Komt u in aanmerking voor zo’n regeling?
Wie weet, het is in elk geval het uitzoeken waard. Op welke 

tegemoetkomingen u recht heeft, hangt onder andere af van uw 

inkomen, uw leeftijd, of u werkt of niet, en of u kinderen heeft. 

Op berekenuwrecht.nl van het Nibud en Stimulansz kunt u zelf, 

binnen 5 á 10 minuten, kosteloos en anoniem uitrekenen of u 

voor bepaalde landelijke regelingen in aanmerking komt.

Lokale regelingen in de gemeente Nederweert

Meedoenregeling en meedoenpas van Arriva
Met de meedoenregeling kunnen volwassenen met een laag inkomen een financiële bijdrage 

aanvragen voor sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten, maar ook de Meedoen 

Pas voor de bus. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is € 175 per persoon. 

De Meedoen Pas kost € 100 per persoon per jaar en wordt in mindering gebracht op deze 

maximale financiële bijdrage. Met de pas kan in de daluren een jaar lang gratis met de bus 

worden gereisd binnen de gemeentegrenzen van Nederweert en Weert. 

Individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die 

voor langere tijd een laag inkomen hebben. U moet 

hiervoor ouder dan 21 jaar zijn maar jonger dan de 

pensioengerechtigde leeftijd. U krijgt deze uitkering als u 

geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen. En in 

de drie jaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u het 

verzoek indient, lag uw inkomen niet hoger dan 110% van 

de toepasselijke bijstandsnorm. De gemeente bepaalt de 

hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de 

toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Kwijtschelding belastingen
Hebt u inkomsten op of rond bijstandsniveau en beschikt 

u daarnaast niet over eigen vermogen, dan kunt u voor 

kwijtschelding van een aantal belastingen in aanmerking 

komen. Uw verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan 

de door Rijksoverheid vastgestelde regels en normbedragen. 

Daarnaast dient uw aanslag nog niet of niet langer dan drie 

maanden geleden volledig betaald te zijn. Een formulier 

voor het indienen van een verzoek om kwijtschelding kunt u 

aanvragen via de persoonlijke pagina op de website bsgw.nl 

of telefonisch via het nummer 088 842 04 20.

Hebt u vragen over deze regelingen? 
Neem dan contact op met het team sociaal domein van de gemeente Nederweert; 

T 0495 67 71 11 op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur 

E sociaaldomein@nederweert.nl 

U kunt ook binnenlopen bij een van de steunpunten. 

Bijzondere Bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, 

een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of 

tandartskosten.

Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet 

zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt via een andere instantie (zoals bijvoorbeeld de 

zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen 

is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en 

vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

U kunt onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot krijgen op uw bijstandsuitkering. 

Collectieve zorgverzekering via de gemeente
Voor inwoners met een laag inkomen (tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm) heeft de 

gemeente een collectieve zorgverzekering bij CZ. Als u deelneemt, krijgt u 6% korting op de 

premie van de basisverzekering en de aanvullende verzekering. 

U kunt kiezen uit verschillende pakketten van CZ. Op gezondverzekerd.nl kunt u uw 

maandelijkse premie berekenen, vergelijken met uw huidige zorgverzekering en zich 

aanmelden. Dit is mogelijk vanaf half november tot en met 31 december. 

Als u naast een laag inkomen, ook weinig vermogen hebt (niet hoger dan de normen van de 

bijstand), dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen van maximaal €23 per maand voor de 

premie van de aanvullende verzekering. Het maakt niet uit bij welke zorgverzekeraar u de 

aanvullende zorgverzekering heeft. U moet hiervoor uw polis overleggen. 
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Extra geld met een bijbaantje

Vanaf je 13e mag je officieel gaan werken. Wel zo handig: zo heb je wat extra te besteden. 
Maar hoe kom je aan een baantje en waar moet je zoal rekening mee houden? Hoe werkt 
dat precies? En hoeveel houd je eigenlijk over aan je bijbaan? Als je weet wat je wil en 
waar je op moet letten, haal je meer uit je bijbaan!

Wat verdien je? 
Wat je verdient hangt onder andere af van je leeftijd, het soort werk, op welk moment van de 

dag je werkt en hoeveel verantwoordelijkheid en ervaring je hebt. Maar je hebt altijd recht op 

het minimumloon. Kijk voor meer informatie over bijbaantjes op: 

scholieren.nibud.nl/bijbaanregels.

Of het is al zover, of het zit eraan 
te komen; je sluit de middelbare 
school af en wilt verder studeren. 
Op het mbo, hbo of de universiteit. 
Je kiest een opleiding waar je 
voor wilt gaan, maar hoe zit dat 
financieel? Wat kost zo’n studie 
eigenlijk? Bijvoorbeeld collegegeld 
en boeken? En hoe komen de 
kosten eruit te zien als je op kamers 
gaat wonen? Of als je thuis blijft? 
Wie betaalt eigenlijk wat?

Bekijk alle kosten van studeren in de 
Geldwijzer Studenten. Deze vind je in 
de winkel.nibud.nl/consumenten. 

Wil je weten of het in jouw situatie 
nodig is om te lenen? Bereken 
het met de Rekenhulp berekening 
studiefinanciering via duo.nl.
   

Studeren, wat komt er 
financieel bij kijken?

Leeftijd Zakgeldbedrag 
 per week

5 jaar € 0,50

6 jaar € 1 - € 1,40

7 jaar € 1 - € 2

8 jaar € 1 - € 2

9 jaar € 1,10 - € 2

10 jaar € 2 - € 2,30

11 jaar € 2,30 - € 3 

Leeftijd Zakgeldbedrag 
 per maand

12 jaar € 15 - € 20

13 jaar € 15 - € 20

14 jaar € 18 - € 20

15 jaar € 20 - € 22

16 jaar € 20 - € 25

17 jaar € 22 - € 26

Zakgeld, hoeveel?

Bestel dit handige boekje 

op winkel.nibud.nl en kijk 

voor de zaken die je moet 

regelen op de website 

bijna-18.nl!

Checklist Bijna 18, regel het nu

dit MOET je dit MAG je

DigiD aanvragen Bankrekening & 

spaarrekening 

afsluiten

Zorgverzekering 

afsluiten 

Zorgtoeslag 

aanvragen

Betalingsachter-

standen, boetes & 

leningen betalen

Checken of je een 

aansprakelijkheids-

verzekering hebt 

Zelfstandig 

autorijden

Huurtoeslag 

aanvragen

Abonnementen 

& contracten 

afsluiten

Verzekeringen 

afsluiten

Studiefinanciering 

& reisproduct 

aanvragen

Rood staan &

een lening 

afsluiten

Zit je ergens mee? 
Dan zijn er verschillende plekken waar je terecht kunt.

Centrum voor jeugd en gezin
Speelt er iets in je gezin of loop je ergens tegenaan? Blijf er dan niet mee rondlopen 

en neem contact op het met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De deskundige 

medewerkers van het CJG luisteren naar je verhaal en geven je praktische tips. Het 

CJG houdt regelmatig spreekuur op school. Je kunt daar binnenlopen zonder afspraak.

Kijk ook eens op de jongerenwebsite van het CJG: justyoung.nl. 

De website staat boordevol leuke en handige informatie met een 

speciale rubriek over werken en geld.

De Kindertelefoon
Wil je liever anoniem je verhaal vertellen? Neem dan contact 

op met de Kindertelefoon. Met de Kindertelefoon kun je elke 

dag vertrouwelijke gesprekken voeren over onderwerpen die je 

niet durft, kunt of wilt bespreken met mensen in je omgeving. 

De Kindertelefoon is elke dag bereikbaar van 11.00 tot 21.00 

uur. Bel gratis en anoniem 0800 04 32 of gebruik de chat op 

kindertelefoon.nl.

Praat je als jongere liever met een leeftijdgenoot? Dat kan 

via de chat op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. Bij de 

Kindertelefoon zijn zo’n 50 jonge vrijwilligers tussen de 16 en 19 

jaar werkzaam. 
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