
Iedereen moet mee kunnen doen 
in de samenleving. Ook als u een 
laag inkomen heeft. Krijgt u een 
bijstandsuitkering? Of heeft u een 
minimuminkomen of nét iets meer? 
Kijk dan of u gebruik kunt maken 
van de regelingen in deze folder.

Heeft u een
laag inkomen?
Gemeente Gennep helpt!

INKOMENSGRENS 2022
U kunt ondersteuning krijgen als uw inkomen lager is dan de onderstaande netto 
bedragen per maand. Dit is 120% van de bijstandsnorm en exclusief vakantiegeld.

Jongere onder de 21 jaar:  
Alleenstaande (ouder) tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd: 
Alleenstaande (ouder) boven de pensioengerechtigde leeftijd:  € 
Echtpaar, beiden tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd:  €
Echtpaar, beiden boven de pensioengerechtigde leeftijd:   

VERMOGENSGRENS 2022
U kunt alleen ondersteuning krijgen 
als uw eigen vermogen lager is dan de 
onderstaande bedragen. Uw vermogen kan 
bestaan uit spaargeld, maar ook bezittingen, 
zoals een auto.

Alleenstaande: € 
Echtpaar of alleenstaande ouder:

Uitgave van de gemeente Gennep  •  Maart 2022

Wij helpen u graag
Voor vragen en advies kunt u 
contact opnemen met Team 
Toegang van de gemeente 
Gennep. 

Team Toegang is van maandag 
t/m vrijdag in de ochtend 
telefonisch bereikbaar via 
(0485) 49 41 41.

Op www.gennep.nl/
laaginkomen vindt u meer 
informatie over alle regelingen 
en aanvraagformulieren. 
Deze kunt u ook telefonisch 
of bij de receptie van het 
gemeentekantoor opvragen.
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Individuele inkomenstoeslag
Heeft u al 3 jaar of langer een laag 
inkomen? En bent u tussen de  
21 jaar en de pensioengerechtigde 
leeftijd? Dan kunt u een individuele 
inkomenstoeslag aanvragen. Dit is 
een geldbedrag dat de gemeente u 
1 keer per jaar kan geven om vrij te 
besteden.

Vergoeding
Alleenstaanden: 
Alleenstaande ouders: 
Gehuwden: € -

Bijstand chronisch zieken,  
ouderen en gehandicapten  
U kunt een bijdrage van de gemeente 
krijgen als u extra kosten heeft door 
een chronische ziekte, beperking of 
ouderdom. 

Vergoeding
Alleenstaanden:  
per jaar maximaal € 484,- 
Gehuwden:  
per jaar maximaal € 968,- 

Bijzondere bijstand 
Heeft u door bijzondere omstandig-
heden noodzakelijke kosten, die u 
niet zelf kunt betalen? Bijvoorbeeld 
door een scheiding of ontslag? Dan 
kan de gemeente mogelijk (een deel 
van) deze kosten vergoeden.

Vergoeding 
De hoogte van de vergoeding 
hangt af van uw persoonlijke 

Stichting leergeld 
Via Stiching Leergeld kunt u een bijdrage krijgen voor de 
schoolkosten van uw kinderen tot 18 jaar. Bijvoorbeeld voor boeken, 
een laptop om huiswerk op te maken of een  om mee naar 
school te gaan. De kosten worden rechtstreeks door de stichting 
betaald. U ontvangt als ouder geen geld op uw rekening. Kijk voor 
meer informatie op www.leergeld.nl/destuwwal.

Jeugdfonds sport en cultuur 
Ieder kind moet kunnen sporten en spelen. Kunt u dit als 
ouder niet betalen? Dan kunt u een bijdrage krijgen via het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Kijk voor meer informatie op 
www.jeugdfondssportencultuur.nl. 

Zwemdiploma A en B 
Kunt u de zwemlessen van uw  
kin deren niet betalen? Dan kunt u  
een aanvraag doen bij de gemeente 
om uw kind het zwemdiploma A en/of 
B te laten halen. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen eigen 
vermogen? Dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke 
belastingen aanvragen. U hoeft de belastingen dan niet, of 
gedeeltelijk te betalen. Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl. 

Vergoeding
Sport: maximaal € 225,- per kind per jaar
Cultuur: maximaal € 425,- per kind per jaar

Het geld wordt rechtstreeks betaald aan de vereniging of 
instelling. Voor het kopen van spullen, zoals sportkleding, 
krijgt u een waardebon.

Collectieve zorgverzekering 
Wilt u zich goed verzekeren, maar 
kunt u dit niet betalen? Dan kan de 
gemeente bijdragen in de kosten voor 
een aanvullende zorgverzekering. 
Kinderen tot 18 jaar zijn automatisch 
meeverzekerd. In december kunt u 
overstappen via  
www.gezondverzekerd.nl/gennep. 

Vergoeding
Maximaal € 43,- per maand
Als u meedoet met een collectieve 
verzekering van de gemeente, wordt 
deze bijdrage automatisch verrekend.
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