Als u in de gemeente Aalten woont

Regeling

Voor wie

Waarvoor

Hoeveel

Informatie en aanvragen

Meedoenregeling

Inwoners met een
inkomen tot 120% van het
minimumloon. Bij een inkomen
boven 120% vindt er een draagkrachtberekening plaats.
Vermogenstoets van toepassing

Activiteiten op sportief, sociaal,
cultureel en educatief gebied

Kinderen tot 18 jaar
€ 200,00 per
inwonend kind.
18 jaar of ouder
€ 150,00 per persoon

Zorgloket gemeente Aalten
Hofstraat 8, Aalten
t (0543) 49 33 33
e gemeente@aalten.nl
samen.aalten.nl

Kindpakket

Inwoners met een inkomen tot
120% met kinderen tussen de
4 en 18 jaar. Bij een inkomen
boven 120% vindt er een draagkrachtberekening plaats.
Vermogenstoets van toepassing

Educatie/school gerelateerde
activiteiten

Maximaal €300,00

Zorgloket gemeente Aalten

Individuele
inkomenstoeslag

Inwoners tussen 21 jaar en
de pensioengerechtigde leeftijd
en met gedurende 36 maanden of
langer een inkomen tot maximaal
110% van de bijstandsnorm

Geen specifiek doel

Alleenstaande
€ 418,00 per jaar
Alleenstaande ouder
€ 535,00 per jaar
Gehuwden/samenwonenden
€ 595,00 per jaar

Laborijn
Terborgseweg 110 Doetinchem
t (0314) 654 654
e contact@laborijn.nl
www.laborijn.nl

Bijzondere
bijstand

Inwoners met een inkomen niet
hoger dan het sociaal minimum.
Bij een inkomen boven het
sociaal minimum vindt er een
draagkrachtberekening plaats.
Vermogenstoets van toepassing

Bijzondere kosten zoals
bewindvoering en rechtsbijstand

Afhankelijk van de kostensoort

Zorgloket gemeente Aalten

Bijzondere
bijstand
zorgkosten

Inwoners met een inkomen tot
120% van het minimumloon.
Bij een inkomen boven 120 %
,vindt er een draagkrachtberekening plaats. Vermogenstoets
van toepassing, vermogen in de
eigen bewoonde woning wordt
buiten beschouwing gelaten

Extra zorgkosten.
Bijvoorbeeld eigen bijdrage CAK,
dieetkosten, reiskosten

Afhankelijk van de kostensoort

Zorgloket gemeente Aalten

Collectieve
aanvullende zorgverzekering

Inwoners met een inkomen tot
120% van het minimumloon

Zorgverzekering bij Menzis

Bijdrage rechtstreeks aan Menzis

Zorgloket gemeente Aalten

Kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen

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

De gemeente kan in sommige
gevallen de gemeentelijke
belastingen, heffingen of een deel
daarvan kwijtschelden

Schulddienstverlening

Inwoners met problemen met het
betalen van vaste lasten of schulden waar zij niet alleen uitkomen

Zorgloket gemeente Aalten

Hulp bij financiële
administratie

Inwoners met behoefte aan hulp
bij hun financiële administratie

Humanitas Thuisadministratie
De Post, Balinkesstraat 4
7101 DL Winterswijk
t (06) 30 33 32 98

Gemeente Aalten
Hofstraat 8, Aalten
t (0543) 49 33 33
e gemeente@aalten.nl
www.aalten.nl

