
Bijzondere bijstand biedt u de helpende hand

Financiële hulp bij 
een laag inkomen



De gemeente Velsen helpt mensen met een laag inkomen. 
Dus ook mensen die werken maar niet zoveel verdienen! 
In deze folder leest u hoe de gemeente u kan ondersteunen. 
Wat is bijzondere bijstand, welke andere regelingen zijn 
er en wanneer komt u hiervoor in aanmerking? Ook leest u 
hoe u dit aan kunt vragen en waar u meer informatie kunt 
vinden. De kans is groot dat ook u recht heeft op een ver-
goeding.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering 
voor noodzakelijke kosten die u 
niet van uw inkomen kunt betalen. 
Dat kan van alles zijn! De gemeente 
Velsen bepaalt of de kosten in uw 
geval noodzakelijk zijn. Daarbij wordt 
rekening gehouden met uw bijzondere 
persoonlijke omstandigheden, zoals 
de gevolgen van ziekte of handicap of 
sociale redenen.

Ook moeten die kosten niet op een an-
dere manier vergoed kunnen worden, 
bijvoorbeeld door een zorgverzekeraar, 
de belastingdienst of de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). 
De gemeente kan u hierover adviseren. 
De vorm van de bijzondere bijstand 
kan verschillen. Meestal is het een gift 
die niet terugbetaald hoeft te worden. 
Soms is het een lening.

Voor wie is er bijzondere 
bijstand?
Bijzondere bijstand is er voor elke 
inwoner van Velsen. Of u hiervoor in 
aanmerking komt is afhankelijk van de 
hoogte van uw inkomen en uw financi-
ele vermogen. 

Inkomen 
U kunt bijzondere bijstand aanvragen 
als u een inkomen heeft tot 110% van 
het minimum. Onder inkomen vallen 
tevens alimentatie en heffingskor-
tingen. Het minimum is het landelijk 
normbedrag voor algemene bijstand 
in uw persoonlijke woon- en leefsitu-
atie. De bedragen worden elk half 
jaar bijgesteld en zijn te vinden op de 
website van de gemeente en ook op het 
aanvraagformulier.

Vermogen 
Vermogen speelt pas een rol als dat 
meer is dan ongeveer € 5.895 voor een 
alleenstaande of het dubbele voor een 
gezin. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
geld op uw spaar- of bankrekening, 
een auto, een eigen huis, effecten of 
aandelen. 

Voor welke kosten kunt u 
bijzondere bijstand aanvragen?
Er kunnen allerlei redenen zijn 
waarom u extra kosten moet maken. 
De bijzondere bijstand is er voor die 
kosten die noodzakelijk zijn. Of dat zo 
is, wordt bepaald door de gemeente. 



We noemen een paar voorbeelden:

• ziekte of handicap 
 bril, eigen bijdragen,    
 alarmeringsysteem
• sociale omstandigheden 
 rechtsbijstand, bewindvoering,   
 budgetbeheer
• huisraad 
 aanschaf, reparatie of vervanging   
 hiervan
• overig 
 verlenging van een verblijfsvergunning

Het aanvraagformulier
Om in aanmerking te komen voor bijzon-
dere bijstand en/of een speciale regeling, 
moet u dit van tevoren aanvragen. Een 
aanvraagformulier kunt u ophalen bij het 
Klant Contact Centrum op het Stadhuis 
van Velsen. U kunt een formulier ook 
telefonisch opvragen of downloaden van 
de website van de gemeente: www. velsen.
nl. Het aanvraagformulier voor de speciale 
regelingen wordt automatisch toegestuurd 
aan mensen die al bekend zijn bij Sociale 
Zaken. U kunt bij de “Formulieren-brigade 
Velsen” terecht voor hulp bij het invullen 
en voor informatie en advies. De adressen 
en telefoonnummers staan in deze folder. 

Hoe gaat het verder met uw 
aanvraag?
Nadat de gemeente Velsen uw aanvraag-
formulier heeft ontvangen, duurt het 
ongeveer twee weken voordat u antwoord 
krijgt. Uw aanvraag wordt in behandeling 
genomen door afdeling Werk, Inkomen & 
Zorg. Als u de gevraagde bewijsstukken 
heeft bijgevoegd, kan er sneller over uw 
aanvraag worden beslist.

Andere regelingen 

Naast bijzondere bijstand zijn er ook andere 
regelingen waar u mogelijk recht op heeft. Om 
hiervoor in aanmerking te komen gelden dezelfde 
voorwaarden als voor bijzondere bijstand. Hier-
onder staan de mogelijkheden op een rij. 

Sociaal-culturele activiteiten
Een tegemoetkoming van € 75,00 per gezinslid 
per jaar voor sport, ontspanning en opleiding. Dit 
bedrag kan met € 200,00 per kind worden ver-
hoogd voor de kosten van actieve deelname aan 
sport of cultuur van kinderen tussen 4 en 18 jaar. 
We vragen u te tonen waarvoor de vergoeding is 
gebruikt.

Indirecte schoolkosten 
Een bijdrage voor uw kind op het voorgezet on-
derwijs per schooljaar van maximaal 
€ 270,00 voor kosten die niet op andere wijze 
worden vergoed. Bijvoorbeeld: ouderbijdrage, 
schoolactiviteiten en materiaal. U moet de kos-
ten achteraf kunnen aantonen.

Fiets en zwembadkaart kinderen
Voor kinderen van 6 tot 18 jaar kunt u een 
vergoeding voor  de noodzakelijke aanschaf van 
een fiets krijgen. Dat kan eenmaal per leeftijds 
categorie.  Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen 
jaarlijks een 10 badenkaart voor het zwembad 
krijgen. Vraag naar de voorwaarden.

Individuele inkomenstoeslag
Heeft u al tenminste drie jaar een inkomen op 
het minimum, het normbedrag voor algemene 
bijstand in uw persoonlijke situatie? Dan hebt u 
recht op de jaarlijkse inkomenstoeslag. De hoogte 
is afhankelijk van de gezinssamenstelling en 
varieert van € 400,00 voor een alleenstaande tot  
€ 550,00 voor gezinnen.

Collectiviteits korting zorgpremie
Heeft u een inkomen tot 130% van het minimum 
en bent u voor zorgkosten verzekerd bij Zilveren 
Kruis Achmea, dan kunt u in aanmerking komen 
voor een korting op de premie. Daar hoort wel een 
vast verzekeringspakket bij. Naast de basisverze-
kering is dat de Beter-af-plus-polis 3 sterren en 
de Beter-af-tandarts-polis 2 sterren. 

Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen
Als u een inkomen op het minimum heeft, komt 
u waarschijnlijk in aanmerking voor kwijtschel-
ding van een aantal gemeentelijke belastingen.



Meer informatie
Op de website van de gemeente Velsen 
vindt u meer informatie over de bijzon-
dere bijstand en de speciale regelingen. 
Ga hiervoor naar www.velsen.nl. Ga 
naar: digitaal loket en kies voor produc-
ten en diensten. U kunt ook de brochure 
‘Informatie over uw rechten en plichten’ 
opvragen bij de gemeente of zelf afhalen 
bij het stadhuis. U kunt hier ook telefo-
nisch om informatie vragen.

Andere vindplaatsen van informatie:
www.geldkompasvelsen.nl
www.berekenuwrecht.nl
www.regelhulp.nl
www.meerkosten.nl

Gemeente Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Tel 140255 of 0255 567200
Dagelijks 08.30-17.00 uur 

Formulierenbrigade Velsen
Loket Velsen voor Wonen Welzijn 
en Zorg
Dokweg 27a
1976 CA IJmuiden
Tel. 088 - 8876900

Cliëntenraad
Telefonisch bereikbaar via 06 
20294234

Sociaal Wijkteam Velsen
Een steuntje in de rug van iemand 
dichtbij. 
088 - 8876570
contact@swtvelsen.nl


