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Collectieve zorgverzekering voor de minima
De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen
in samenwerking met Zilveren Kruis een collectieve
zorgverzekering voor de minima (CZM) aan. We
willen een goede en goedkope verzekering bieden,
die zoveel mogelijk zorgkosten vergoedt.
Omdat niet iedereen dezelfde zorgbehoefte heeft,
biedt Zilveren Kruis drie pakketten aan voor de
aanvullende verzekering. U kiest zelf de zorg die bij
u past. Zilveren Kruis accepteert iedereen, zonder
medische keuring.
De polis bestaat uit een basisverzekering
(naturapolis), en drie aanvullende pakketten:
1: voor mensen met een lage zorgbehoefte
2: voor mensen met een gemiddelde zorgbehoefte
3: voor mensen met een hoge zorgbehoefte
Een aantal vergoedingen in de aanvullende
verzekering van pakket 3:
Fysiotherapie: 27 behandelingen per kalenderjaar;
00,00 (zooltjes) per jaar;
;
Anticonceptiva, ook vanaf 21 jaar;
;
Eige
r;
Alle eigen bijdragen basisverzekering;
Tandheelkundige zorg voor 18 jaar en ouder
jaar;
.
Bij deelname krijgt u korting
van Zilveren Kruis op de premie voor de
basisverzekering;
op de premie voor de aanvullende verzekering
doordat de gemeente een deel ervan betaalt
(rechtstreeks aan Zilveren Kruis in de vorm van
Bijzondere Bijstand).
Wie komen in aanmerking?
Meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot
130% van het bruto Wettelijk Minimumloon (WML)
kunnen deelnemen. Voor alleenstaanden is de
grens 110% van het bruto WML.
De WML bedragen staan op onze website bij:
www.nijkerk.eu/Inwoners/Werk & Inkomen/Bedragen
Er is geen vermogenstoets.
U kunt niet overstappen als u een betalingsachterstand heeft bij uw huidige verzekering.
vooraf
gespreid worden betaald in tien termijnen. Jaarlijks
vóór 1 februari kunt u dit regelen bij Zilveren Kruis.
Het eigen risico kan ook achteraf worden betaald via
een betalingsregeling.
Voor meer informatie, om te vergelijken met uw
huidige verzekering en voor aanmelding:
www.gezondverzekerd.nl

Meedoen
Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag
inkomen kunnen een bijdrage van de gemeente
ontvangen voor de kosten van sport, cultuur en
onderwijs. Iedere inwoner die voldoet aan de
- per kalenderjaar.
Voor ieder kind tot 18 jaar is per 1-1-2018 het
- per kalenderjaar.
Zijn deze bijdragen echter niet genoeg, dan kunt u
soms bij Leergeld Nijkerk, het Jeugdsport- of
Jeugdcultuurfonds nog een aanvullende bijdrage
krijgen. Hieronder staat hoe dat gaat.
Dus eerst Meedoen aanvragen en daarna pas een
aanvraag doen bij de fondsen!
Leergeld Nijkerk
Wanneer u geen geld heeft voor schoolspullen
(bijvoorbeeld een fiets of laptop) of voor buitenschoolse activiteiten voor uw kind (bv. schoolreisje),
biedt Leergeld kinderen van 4 tot 18 jaar hulp door
een bijdrage in de vorm van het betalen van een
factuur of in natura. Leergeld wil alle kinderen de
kans geven om kennis, vaardigheden en talenten te
ontwikkelen. Wanneer u als ouder denkt dat uw kind
hiervoor in aanmerking komt, kunt u een aanvraag
voor uw kind doen via de website van Leergeld
Nijkerk: www.leergeldnijkerk.nl.
Jeugdsportfonds Nijkerk
Het Jeugdsportfonds Nijkerk wil dat kinderen uit
financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen
sporten bij een vereniging. Zij betalen (een deel van)
de contributie bij een vereniging en/of
sportkleding/materialen. Ouders en
sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag
indienen bij het Jeugdsportfonds. Zij kunnen wel een
intermediair benaderen voor een aanvraag. De
per kind per
cursusjaar. Voor meer informatie en de intermediairs
kunt u contact opnemen met Nijkerk Sportief en
Gezond via e-mail: lara@nijkerksportiefengezond.nl.
Jeugdcultuurfonds Nijkerk
Binnenkort start in Nijkerk het Jeugdcultuurfonds.
Het Jeugdcultuurfonds wil dat kinderen uit gezinnen
waar weinig geld is lessen op het gebied van kunst
en cultuur kunnen volgen. Er komt nog feestelijke
start, maar vooruitlopend daarop kan er vanaf 1
december 2017 een aanvraag worden gedaan voor
een bijdrage die maximaal
,00 per kind per
cursusjaar is. Voor meer informatie en de
intermediairs kunt u ook contact opnemen met
Nijkerk Sportief en Gezond via e-mail:
lara@nijkerksportiefengezond.nl.
Digitaal Jongerenloket online
Jongeren met een vraag over werk, scholing of
inkomen, kunnen vanaf nu terecht op het digitale
Jongerenloket van de regio Amersfoort. Wie er niet
uitkomt of wat extra hulp kan gebruiken, kan een
afspraak maken om langs te gaan bij het Jongerenloket aan de Stadsring 75. Jongeren tussen de 18
en 27 jaar kunnen daar in gesprek gaan met
jongerenconsulenten. De contactgegevens staan op
de website van het Jongerenloket.
https://jongerenloketregioamersfoort.nl/
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Inleveren wijzigingsformulier
Als u periodieke (bijzondere) bijstand ontvangt,
moet u wijzigingen in uw situatie of in die van uw
gezinsleden en huisgenoten/medebewoners aan de
gemeente doorgeven via het wijzigingsformulier. Dit
kunnen wijzigingen zijn in uw vermogen, inkomen of
leef/woonsituatie.
De regel is dat u het wijzigingsformulier met alle
bewijsstukken allemaal tegelijk in één pakket
opstuurt (inlevert) uiterlijk op de 3e dag van de
eerstvolgende kalendermaand.
U stuurt het wijzigingsformulier en de bewijsstukken
digitaal (per mail) op naar: ua@nijkerk.eu.
Lukt dat niet dan kunt het pakket in het stadhuis in
d
oket MO
doen (dus niet afgeven bij de receptie in de centrale
hal) of u stuurt het op naar Gemeente Nijkerk t.a.v.
BSD, postbus 1000, 3860 BA NIJKERK.
Denkt u er aan dat u het wijzigingsformulier volledig
ingevuld én ondertekend inlevert/mailt.
Het is niet de bedoeling dat u het wijzigingsformulier
en de bewijsstukken naar uw klantmanager mailt.
Kwijtschelding belastingen
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager,
dan kunt u kwijtschelding gemeentelijke belastingen
en/of waterschapsbelastingen aanvragen.
Kwijtschelding vraagt u aan:
www.GBLT.nl (DigiD)
-via de post, u moet dan telefonisch (088-064 55 55)
een persoonlijk kwijtscheldingsformulier aanvragen.
Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen,
als:
u in het bezit bent van een auto die meer waard is
.269,00, tenzij de auto om medische
redenen onmisbaar is;
u in het bezit bent van een eigen woning waarvan
de waarde hoger is dan de verschuldigde
hypotheek;
u zzp-er bent of een eigen bedrijf heeft (kleine
ondernemers kunnen soms wel in aanmerking
komen voor kwijtschelding van hun privé
belastingschulden);
u de aanslag langer dan 3 maanden geleden al
betaald heeft;
het totale saldo op al uw bank-, giro- en
spaarrekeningen samen hoger is dan de som van:
één maand huur + één maand ziektekostenpremie
+ de voor uw huishouden geldende bijstandsnorm.
Gebiedsteams
Heeft u vragen of zorgen over bijvoorbeeld
maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen,
het opvoeden van kinderen of psychische
problemen? Dan kan u terecht bij een gebiedsteam
in uw eigen buurt:
Gebiedsteam Paasbos: inwoners in
postcodegebied 3862 EA-JK, KA-RX, TA-ZS
Moorselaar 69 in Nijkerk (Wulfshoeve)
Inloopspreekuur: woensdag van 14.00 16.00 uur

Gebiedsteam Centrum: inwoners in
postcodegebied 3861, 3862 AA-DH, JL-JV, SB-ST
Frieswijkstraat 99 in Nijkerk (Bibliotheek)
Geen inloopspreekuur
Gebiedsteam Corlaer/ Nijkerkerveen:
inwoners in postcodegebied 3863 en 3864
Henri Nouwenstraat 18 in Nijkerk (GC Corlaer)
Inloopspreekuur: maandag van 13.00 15.00 uur
Opvoedspreekuur: vrijdag van 10.30 12.00 uur
Gebiedsteam Hoevelaken:
inwoners in postcodegebied 3871
e
De Brink 10 in Hoevelaken
Inloopspreekuur: woensdag van 9.00 10.30 uur.
U kunt een ook e-mail sturen naar het centrale
e-mailadres van de gebiedsteams:
aanmeldingen@gtnijkerk.nl of bellen met het
algemene nummer van de gemeente: 14 033.
Individuele inkomenstoeslag
Heeft u al twee jaar of langer een inkomen of
uitkering op minimumniveau en is er geen zicht op
inkomensverbetering? Dan kunt u mogelijk jaarlijks
een extra geldbedrag van de gemeente krijgen: de
individuele inkomenstoeslag (IIT).
Bijzondere bijstand
De kosten van wonen, eten, drinken, kleding en
dergelijke moet u betalen uit uw maandelijkse
inkomen.
Maar heeft u bijzondere kosten, die noodzakelijk en
onvermijdelijk zijn en die u niet kunt betalen uit uw
maandelijks inkomen op minimumniveau of uit uw
vermogen? Worden deze kosten ook niet vergoed
via andere regelingen of voorzieningen? Misschien
komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand.
Geldplannen
Is het steeds moeilijker om uit te komen met uw
inkomen? Blijven er rekeningen liggen? Heeft u nog
geen schulden, maar zijn er wel (bijna) financiële
problemen? Raadpleeg dan de geldplannen van
Startpunt Geldzaken via:
https://startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/
De geldplannen zijn een handige manier om tips te
krijgen over geld. U krijgt tips om uw uitgaven te
verminderen en tips om uw inkomsten te verhogen.
Daarnaast krijgt u inzicht in hoe zorgvuldige keuzes
te maken voor als u geld overheeft. En als u
financiële zorgen heeft, wordt stap voor stap
aangegeven hoe u uit de zorgen kan komen. U krijgt
goede tips en de geldplannen zijn geschikt voor alle
inkomens.
Vragen?
Kijk op: www.nijkerk.eu/Inwoners/Werk & Inkomen
Op de website vindt u informatie, kunt u digitaal
zaken regelen en formulieren downloaden.
U kunt ook bellen naar het Loket MO (tel. 14 033) of
op onze website digitaal een afspraak maken bij het
Loket MO.
U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen.
Nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website.
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