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Bijzondere bijstand

Inwoners met een laag inkomen en
weinig vermogen.

Kosten die u niet zelf uit uw inkomen en vermogen kunt betalen, kan de
gemeente voor u vergoeden. Enkele voorbeelden: dieetkosten of de eigen
bijdrage in de kosten van een advocaat. Let op: er zijn meer mogelijkheden!
Voor de bijzondere bijstand gelden wel enkele voorwaarden:
de kosten moeten noodzakelijk zijn, uw inkomen moet te laag zijn om de
kosten zelf te betalen, u hebt geen tot weinig vermogen
(zoals spaargeld of een auto) en de kosten krijgt u niet op een andere
manier vergoed. U moet eerst een aanvraag doen, pas na goedkeuring kunt
u de kosten maken.

Bureau voor Financiële
Ondersteuning
Raadhuisstraat 2 Doetinchem
t (0314) 377 377
www.doetinchem.nl

Individuele inkomens
toeslag

Inwoners die minstens 3 jaar een
laag inkomen hebben.

De individuele inkomenstoeslag is een extra inkomensondersteuning.
U hebt er recht op als u minstens 3 jaar van een inkomen rond het sociaal
minimum leeft. Ook mag u niet veel eigen vermogen (zoals spaargeld of
een auto) hebben. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij. U kunt
de toeslag 1 keer per jaar aanvragen, maar niet over voorgaande jaren.

Laborijn
Terborgseweg 110 Doetinchem
t 	(0314) 654 654 (telefonisch
spreekuur op werkdagen tussen
9.00 en 10.30 uur)
e contact@laborijn.nl
www.laborijn.nl

Alleenstaande € 409,00
Alleenstaande ouder € 523,00
Gehuwden € 582,00
Meedoenarrangement

Inwoners met een inkomen dat
lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Kinderen en jongeren t/m
17 jaar waarvan het inkomen van
de ouders niet hoger is dan 130%
van de bijstandsnorm

Per volwassene kunt u een tegoed krijgen van 500 punten.
Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen een tegoed van 900 punten.
Kinderen van 0 tot 4 jaar krijgen 450 punten. Met deze punten
kunt u activiteiten en producten aanschaffen via de website
www.meedoenarrangement.nl.
.

Bureau voor Financiële
Ondersteuning
Raadhuisstraat 2 Doetinchem
t (0314) 377 377
www.doetinchem.nl

Kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen

Inwoners met een inkomen op
sociaal minimum die niet teveel
vermogen hebben.

De gemeente kan in sommige gevallen de gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Kwijtschelden kan bijvoorbeeld als u moet rondkomen van een
inkomen op sociaal minimum.
De kwijtschelding geldt alléén voor: afvalstoffenheffing, onroerend zaakbelasting (OZB) en rioolbelasting.

Bureau voor Financiële
Ondersteuning
Raadhuisstraat 2 Doetinchem
t (0314) 377 377
www.doetinchem.nl

GarantVerzorgd

Inwoners met een inkomen dat
lager is dan 120% van de bijstandsnorm en weinig vermogen

GarantVerzorgd is een collectieve zorgverzekering van zorgverzekeraar Menzis in samenwerking met de gemeente
Doetinchem. U krijgt een korting op de premie. GarantVerzorgd
vergoedt daarnaast veel meer medische kosten dan andere zorgverzekeringen. Uit de aanvullende verzekering krijgt u een extra
vergoeding voor ondere andere brillen, hoortoestellen, tandartskosten
en de eigen bijdrage WMO. Ook betaalt de gemeente Doetinchem mee aan
het wettelijk verplicht eigen risico wanneer u deze volledig gebruikt.
U kunt ook met een inkomen boven de 120% deelnemen aan de GarantVerzorgd. De premie zal dan hoger zijn.

Bureau voor Financiële
Ondersteuning
Raadhuisstraat 2 Doetinchem
t (0314) 377 377
www.doetinchem.nl
Uw overstap kunt u regelen via:
www.gezondverzekerd.nl

Schulddienstverlening

Inwoners met (dreigende) achterstanden in betalingen of andere
financiële problemen.

De buurtcoach gaat met u in gesprek en brengt uw problemen in kaart.
Samen met u gaat de buurtcoach op zoek naar mogelijkheden om aan uw
problemen te werken.
Blijkt dat een aanvraag schulddienstverlening de beste oplossing is?
Dan brengt de buurtcoach u in contact met het Bureau voor financiële
ondersteuning.

Buurtplein BV
Terborgseweg 21
Postbus 658
7000 AR Doetinchem
t (0314) 34 19 19
e info@buurtplein.nl
www.buurtplein.nl

Vragen over:
• Geld en schulden;
• Gezin en opvoeden;
• Relatie en
scheidingen;
• Ruzie en geweld;
• Verlies en
eenzaamheid;
• Vrijwilligerswerk.

Inwoners met vragen of
problemen op het gebied van zorg,
jeugd of werk.

In elke wijk is een buurtcoachteam actief. De buurtcoaches zijn het aanspreekpunt voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben.

Buurtplein BV
Terborgseweg 21
Postbus 658
7000 AR Doetinchem
t (0314) 34 19 19
e info@buurtplein.nl
www.buurtplein.nl

Ook de Sociale Raadslieden, het Bredeschoolnetwerk, Integrale Vroeghulp,
Buurtbemiddeling en de Vrijwilligerscentrale staan via het Buurtplein klaar
voor inwoners met problemen of vragen.
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Overige:

Hebt u vragen of behoefte aan
specifieke ondersteuning?

In de gemeente Doetinchem zijn diverse organisaties actief die
inwoners met een laag inkomen bij specifieke vragen of problemen
ondersteunen.

• VIT-hulp bij mantelzorg
www.vithulpbijmantelzorg.nl
• Voedselbank Doetinchem
www.voedselbankdoetinchem.nl
• Kledingbank Doetinchem
www.kledingbankdoetinchem.nl
• Comité Mensen in de bijstand
• Stichting MEE
www.mee.nl
• Stichting Mini Manna
www.minimanna.nl
• Stadskamer Doetinchem
www.stadskamer.com
• Stichting Cliënten Initiatieven, SCI
www.sci-achterhoek.nl
• Platform Armoedebestrijding
Doetinchem
www.padoetinchem.nl
• Spreekuur Rechtswinkel Achterhoek, in
’t Brewinc
• Stichting Gasthuisfonds Doetinchem
www.gasthuisfonds.nl

