
Inkomensgrens 2023
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:  €  336,53
Alleenstaande (ouder) tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd:  €  1.363,05
Echtpaar, beiden tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd:  €  1.947,21
Alleenstaande boven de pensioengerechtigde leeftijd:  €  1.516,96
Echtpaar, beiden boven de pensioengerechtigde leeftijd:  €  2.060,21

Vermogensgrens 2023
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: €   7.605,00
Echtpaar of alleenstaande ouder: € 15.210,00
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Iedereen moet mee kunnen doen 
in de samenleving. Ook als u een 
laag inkomen heeft. Heeft of krijgt 
u een laag inkomen? Kijk dan of 
u gebruik kunt maken van de 
regeling in deze folder.

Heeft u een
laag inkomen?
Gemeente Gennep helpt!

Tools
Er zijn veel regelingen en toeslagen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Maar 
het is soms lastig om te achterhalen of u er recht op hebt. De Voorzieningenwijzer 
wijst u graag de weg. En helpt u direct bij het aanvragen of overstappen. U kunt 
een gratis adviesgesprek aanvragen via www.datgeldtvoormij.nl/gennep. 

Ook kunt u zelf een aantal modules doorlopen. Op internet kunt u ook tips en 
stappenplannen vinden die u kunnen helpen. Kijk bijvoorbeeld eens op 
www.startpuntgeldzaken.nl/gennep. 

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.

Aanvraag
Op  www.gennep.nl/laaginkomen vindt u meer 
informatie over alle regelingen. Ook vindt u hier de 
aanvraagformulieren. Deze kunt u ook telefonisch of 
bij de receptie van het gemeentehuis opvragen. 
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U dient een aanvraag in

De gemeente beoordeelt uw aanvraag 
(op volgorde van binnenkomst)

De gemeente stelt een beschikking op 

U ontvangt uw beschikking maximaal 
8 weken na het indienen van uw aanvraag

Hoe het werkt
Het proces van aanvraag 
tot beschikking duurt 
maximaal 8 weken en 
bestaat uit vier stappen:
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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 12 maanden kan geven
om vrij te besteden.

Vergoeding
Alleenstaanden:  € 450,-
Alleenstaande ouders: € 585,-
Gehuwden: € 650,-

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 fiets 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

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

Vergoeding
De gemeente betaalt rechtstreeks 
aan de zwemaanbieder. 

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. Een intermediair/tussenpersoon kan u helpen bij de aanvraag.

Vergoeding
Sport:   maximaal € 225,- per kind (18-) per jaar
Cultuur:  maximaal € 425,- per kind (18-) per jaar

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

Bijzondere bijstand 
Bijzondere bijstand is een uitkering 
waarmee u extra en bijzondere 
kosten kunt betalen. U kunt 
bijzondere bijstand aanvragen als 
blijkt dat uw inkomen niet voldoende 
is om bepaalde kosten zelf te betalen. 
Het moet gaan om noodzakelijke en 
dringende uitgaven die niet door een 
andere regeling worden vergoed.

Vergoeding 
De hoogte van de vergoeding 
hangt af van uw persoonlijke 
financiële situatie.

Studietoeslag   
U kunt een maandelijkse 
studietoeslag krijgen indien 
u vanwege een vervolgstudie 
studiefinanciering ontvangt en u als 
gevolg van een ziekte structureel 
niet in staat bent om daarnaast 
inkomsten te verwerven.   

Vergoeding
> 21 jaar:  € 300,- per maand
20 jaar:  € 240,- per maand
19 jaar:  € 180,- per maand
18 jaar:  € 150,- per maand

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
Aanvullend basis: € 21,- per maand
Aanvullend midden: € 40,- per maand
Aanvullend uitgebreid: € 43,- per maand

Deze bijdrage wordt automatisch verrekend 
met uw zorgverzekeraar. Doet u niet mee 
aan de collectieve ziektekostenverzekering 
en sluit u elders een gelijkwaardige 
aanvullende verzekering af? Dan kunt u 
de regeling tegemoetkoming aanvullende 
zorgverzekering aanvragen.

Kledingpakketten voor kinderen 
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen erbij horen en mee 
kunnen doen. Mogelijk komt uw kind(eren) in aanmerking voor 
een pakket met nieuwe kleding- en schoenen. Dit is een proef 
tot en met 31 augustus 2023.   

Vergoeding
De gemeente betaalt de kosten direct aan Stichting STOP.

Volwassenenfonds
Ook als volwassene kunt u
meedoen aan sport- of culturele
activiteiten. U kunt hiervoor
een bijdrage krijgen via het
Volwassenenfonds Sport &
cultuur. Een intermediair/
tussenpersoon kan u helpen
bij de aanvraag.

Vergoeding
Sport: maximaal  € 225,-
per volwassenen (18+) per jaar

Cultuur: maximaal  € 400,-
per volwassenen (18+) per jaar

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

Kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen 
Heeft u een inkomen tot 
bijstandsniveau en heeft u 
geen eigen vermogen? Dan 
kunt u kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen 
aanvragen. U hoeft de 
belastingen dan niet, of maar 
gedeeltelijk te betalen. 

Kijk voor meer informatie  
op www.bsgw.nl. 

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,- 




