december 2018
Nieuwsbrief Werk & Inkomen
Collectieve zorgverzekering
De gemeente Nijkerk biedt samen met het Zilveren
Kruis een zorgverzekering aan voor mensen met
een laag inkomen. De gemeente wil u daarmee
helpen om goed en betaalbaar verzekerd te zijn!
Uw voordeel
• De gemeente betaalt mee aan uw
zorgverzekering;
• U krijgt een korting op de basisverzekering;
• U krijgt ruime vergoedingen voor o.a.
brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en
eigen bijdragen;
• Zilveren Kruis accepteert iedereen, zonder
medische keuring.
Kies een pakket dat bij u past
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u het aanbod van
de zorgverzekering. U ziet hier welke kosten
vergoed worden. Bepaal wat u nodig heeft en kies
het pakket dat het beste bij u past.
Komt u in aanmerking?
Een meerpersoons-huishouden kan meedoen als
het totale inkomen niet meer is dan 130% van het
bruto Wettelijk Minimumloon (WML). Dat is op dit
moment voor 22 jaar en ouder 2.072,64 euro per
maand, zonder vakantiegeld.
Voor alleenstaanden is de grens 110% van het bruto
WML. Alle bedragen staan op onze website bij:
www.nijkerk.eu/Inwoners/Werk&Inkomen/Bedragen.
Er is geen vermogenstoets.
U kunt niet meedoen als u een betalingsachterstand heeft bij uw huidige verzekering.
Eigen risico
Het eigen risico van 385 euro per jaar kan 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.
Heeft u daarbij hulp nodig, dan kunt u op het
spreekuur Formulierenhulp van Sigma terecht.
Let op: Het gemeentehuis is open t/m vrijdag 28
december. Als u van 28 december t/m 31 een
aanvraag CZM bij gezondverzekerd.nl doet, moet u
zélf uw oude verzekering op te zeggen.

Indexering alimentatie
Ieder jaar wordt de alimentatie aangepast. Dit heet
de indexering. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk
verplicht deze verhoging toe te passen. Dit komt
omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het
percentage waarmee het bedrag verhoogd moet
worden, wordt ieder jaar vastgesteld en bekend
gemaakt door de minister van Justitie.
Ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan, blijft
de indexering wettelijk verplicht.
De indexering gaat niet automatisch. Je krijgt er ook
geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler of
alimentatieontvanger belangrijk om dit zelf goed in
de gaten te houden en het nieuwe alimentatiebedrag
per 1 januari juist uit te rekenen. Op internet staan
hier rekenhulpen voor. Bijv.: www.lbio.nl/indexeringalimentatie.
Per 1 januari 2019 wordt de alimentatie met 2%
verhoogd. Wordt uw alimentatie verrekend met uw
bijstandsuitkering dan wordt dit bedrag door ons
automatisch aangepast.
Toeslagen belastingdienst
Verandert er iets in uw leven? Heeft u bijvoorbeeld
een nieuwe baan en bent u meer gaan verdienen?
Of bent u pas gaan samenwonen? Vaak heeft zo'n
verandering gevolgen voor de toeslag(en) die u krijgt
van de Belastingdienst.
Geef wijzigingen in uw situatie binnen 4 weken aan
de Belastingdienst door. Dan krijgt u zo snel
mogelijk de juiste toeslag en voorkomt u dat u te
weinig of te veel toeslag krijgt die u later terug moet
betalen. Dit geldt voor de huurtoeslag, de
zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het
kindgebonden budget.
Wijzigingen in uw situatie geeft u online aan de
belastingdienst door met Mijn toeslagen. Lukt u dat
zelf niet dan kunt u hulp vragen bij Formulierenhulp
van Sigma.
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
voorwaarden heeft recht op € 150,- per kalenderjaar.
Voor ieder kind tot 18 jaar is het bedrag € 300,- per
kalenderjaar. U hoeft daar geen bonnetjes voor in te
leveren.
Mensen met een bijstandsuitkering op 1 januari
2019 krijgen het bedrag medio februari 2019
automatisch op hun rekening gestort. Zij hoeven
Meedoen dus niet aan te vragen.
Heeft u meer uitgaven voor sport, cultuur en
scholing dan het bedrag van Meedoen? Soms kunt
u bij Leergeld Nijkerk, het Jeugd Fonds Sport en
Cultuur een aanvullende bijdrage krijgen. Hieronder
staat hoe dat gaat.
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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. Dit is
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.
Jeugd Fonds Sport en Cultuur Nijkerk (JFSC)
Het JFSC wil dat kinderen uit financieel minder
draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een
vereniging òf lessen kunnen volgen op het gebied
van kunst en cultuur. Zij betalen (een deel van) de
contributie bij een vereniging en/of kleding/
materialen.
De bijdrage is maximaal per kind per cursusjaar:
• € 225,00 voor sport;
• € 425,00 voor kunst en cultuur.
Ouders en sportverenigingen kunnen zelf geen
aanvraag indienen bij het JFSC. Zij kunnen wel een
intermediair benaderen voor een aanvraag. Voor
meer informatie en de intermediairs kunt u contact
opnemen met Nijkerk Sportief en Gezond via e-mail:
lara@nijkerksportiefengezond.nl.
Wel eerst Meedoen aanvragen (krijgen) en daarna
een aanvraag doen bij de fondsen!
Kostendelersnorm
De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van
uw leeftijd, woon- en leefsituatie. Als u een woning
deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere
uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.
De reden hiervoor is dat personen die samen in één
woning wonen, de woonkosten kunnen delen.
Inwonende personen jonger dan 21 jaar of
studerend (ook BBL opleiding), tellen niet mee voor
de kostendelersnorm.
Geef wijzigingen op tijd door
Het is daarom belangrijk dat u alle veranderingen in
uw woon- en leefsituatie aan ons doorgeeft.
Als bijvoorbeeld inwonende personen 21 jaar
worden, of stoppen met studeren, dan moet u dit op
tijd doorgeven via het wijzigingsformulier. Lever dit
formulier (met bewijsstukken) uiterlijk op de 3e dag
van de eerstvolgende kalendermaand in.
Twijfelt u of u iets moet melden, neem dan contact
op met uw klantmanager Inkomen.
Eigen bijdrage Wmo
Mensen die gebruikmaken van zorg uit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan
allemaal dezelfde eigen bijdrage betalen.
De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft
als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten

wonen en zelfstandig deel te laten nemen aan de
samenleving. Bij de gemeente kunnen daarvoor
voorzieningen worden aangevraagd, zoals
huishoudelijke hulp, een boodschappendienst, een
traplift of een scootmobiel. Momenteel hangt de
eigen bijdrage af van iemands inkomen en
eventuele vermogen. Dat verandert vanaf volgend
jaar. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedereen € 17,50
euro per vier weken.
Krijgt u maandelijks bijzondere bijstand voor de
kosten van de eigen bijdrage? De hoogte van deze
bijzondere bijstand wordt per 1 januari 2019
automatisch door ons aangepast.
Financiële zorgen of vragen
Is het steeds moeilijker om uit te komen met uw
inkomen, blijven er rekeningen liggen of u heeft
schulden? Vraag dan tijdig om hulp. Niks doen
verergert het probleem in snel tempo. De gemeente
helpt u gratis, u kunt zich aanmelden op de website
www.plangroeponline.nl/nijkerk. U kunt ook bellen
naar het Loket Maatschappelijke Ondersteuning via
telefoonnummer 14 033.
Liever (nog) geen contact met de gemeente? Dan
kunt u ook hulp vragen bij:
• Schuldhulpmaatje Nijkerk: een maatje helpt u om
grip op eigen geld te krijgen en stimuleert u om
het zelf weer te kunnen. Contact: 06-57835460 of
schuldhulpmaatje@nijkerksdiaconaalberaad.nl
• Humanitas Thuisadministratie: een vrijwilliger
geeft u tijdelijke hulp bij uw administratie en helpt
om de financiële zaken op een rijtje te krijgen en
te houden. Contact: 06-55573249 of ta.noordveluwe@humanitas.nl
Of liever zelf aan de slag? Samen met het Nibud
bieden wij u gratis online geldplannen aan waarmee
u financieel fit wordt en blijft. Uw privacy is
verzekerd. Klik op het Geldplan voor meer
informatie: https://startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/
En speciaal voor jongeren tot 26 jaar: Moneyfit.nl
Voor jongeren die vragen of zorgen hebben over
geld. MoneyFit helpt om financieel gezond te zijn,
worden en blijven. Dat gebeurt digitaal via de
website. Kijk op de website voor informatie en app of
mail als je geldvragen hebt of vastloopt!
Ook kan je via de website contact opnemen met een
MoneyFitmaatje in Nijkerk. Samen met jou gaat het
maatje op zoek naar mogelijkheden en oplossingen.
Je staat er dus niet alleen voor!
Meer informatie of vragen?
Op: www.nijkerk.eu/Inwoners/Werk&Inkomen
vindt u informatie, kunt u digitaal een aanvraag doen
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. De
nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website

U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website
U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website
U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. De nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website
M Nieuwsbrief augustus 2017 U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen

