Een uitkering van de
gemeente Velsen

Informatie over uw rechten
en plichten

Domein Samenleving

IN DEZE FOLDER VINDT U:
Vooraf... ................................................................................................
De Participatiewet en andere wetten................................................
Uitkering en werk.................................................................................
Wat moet u aan de gemeente vertellen?....................................
Hoe hoog is de uitkering?.............................................................
Wat telt als inkomen?....................................................................
Wat is vermogen?..........................................................................
Hoe kunt u inkomen of veranderingen doorgeven?.................
Mag u op vakantie of naar het buitenland?...............................
Wat doet de gemeente om uw uitkering te controleren?........
Wat gebeurt er als u zich niet aan de verplichtingen houdt?...
Extra hulp in bijzondere situaties......................................................
Belangrijke adressen en contactgegevens.......................................
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VOORAF...
Deze folder gaat over wat u moet doen als u een uitkering krijgt. En wat de
gemeente voor u doet. Als u een uitkering krijgt, moet u de regels kennen. In
deze folder leggen wij de regels kort aan u uit.
U krijgt een uitkering als u aan de voorwaarden voldoet. Een uitkering is een
tijdelijke oplossing om bijvoorbeeld huur, boodschappen en verzekeringen te
betalen. Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen, zoals een advocaat
of bewindvoerder? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen.
Lees deze folder goed door. Is iets niet duidelijk? Vraag dan uitleg bij de
medewerker van Domein Samenleving. U kunt ons bellen of e-mailen. Onze
contactgegevens staan achter in de folder.

DE PARTICIPATIEWET EN ANDERE WETTEN
Er zijn verschillende wetten waarin staat wie een uitkering kan krijgen. Sommige
uitkeringen worden betaald door bijvoorbeeld het UWV. Andere uitkeringen
worden betaald door de gemeente. Deze folder gaat over de uitkeringen die u
van de gemeente kunt krijgen.
Participatiewet
In de Participatiewet staat wie bijstand kan krijgen. Krijgt u bijstand? Dan moet u
ook zoeken naar werk. IJmond Werkt! kan u hierbij helpen.
IOAW
De IOAW* is voor werknemers, die na hun 50e verjaardag zijn gestopt met
werken. Ook moeten zij eerder dan 1 januari 1965 geboren zijn. De regels lijken
op de regels voor bijstand, maar zijn soms minder streng.
IOAZ
De IOAZ** is voor ondernemers, die willen stoppen met hun onderneming. Zij
moeten 55 of ouder zijn. De regels lijken op de regels voor bijstand, maar zijn
soms minder streng.

*Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
**Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
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BBZ
BBZ*** is voor ondernemers. Bijvoorbeeld als zij starten of stoppen met een
onderneming. Of als ze tijdelijk weinig inkomen hebben.

UITKERING EN WERK
Als u een uitkering krijgt, moet u snel weer zelf voor een inkomen zorgen. Voor
de meeste mensen betekent dit dat zij gaan werken. Sommige mensen doen
eerst een opleiding. Dit bepaalt IJmondWerkt!. Zij helpen u ook met werk
zoeken. Zijn er andere problemen die eerst opgelost moeten worden? Dan krijgt
u daarbij eerst hulp van de gemeente.
Kunt u aan het werk? Dan moet u alle soorten werk zoeken en accepteren. Ook
als u liever ander werk zou doen. Bent u jonger dan 27 jaar, en vraagt u een
uitkering aan? Dan zoekt u eerst 4 weken naar werk of een opleiding. Pas
daarna kijken wij of u de uitkering kunt krijgen.

Wat moet u aan de gemeente vertellen?
U krijgt een uitkering van de gemeente. De uitkering die u krijgt, is afhankelijk
van uw situatie. Verandert er iets in uw situatie? Dan kan het zijn dat u meer of
minder uitkering krijgt.
U moet het ons daarom vertellen als er iets verandert in uw situatie.
Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen of als u gaat samenwonen. Of als u bij iemand
gaat wonen of er komt iemand bij u wonen. Maar ook als u op vakantie gaat of
als u geld krijgt van iemand. Twijfelt u of een verandering invloed heeft op de
uitkering? Bel ons of stuur een e-mail. Wij vertellen u of uw uitkering verandert
of hetzelfde blijft.

Hoe hoog is de uitkering?
Om te bepalen hoeveel uitkering u krijgt, kijken wij naar uw situatie. De
uitkering wordt aan het eind van iedere maand betaald. Op onze website vindt
u de betaaldatums.
U krijgt van ons iedere maand een overzicht met de hoogte van uw uitkering.
Dit noemen wij de uitkeringsspecificatie.
***Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
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Ook houden wij iedere maand vakantiegeld voor u apart. Dit bedrag wordt
opgespaard en krijgt u in juni of als uw uitkering stopt.
Soms betalen wij een deel van uw uitkering aan een organisatie waar u een
schuld heeft. Wij moeten dit doen als deze organisatie dit vraagt. En als er
genoeg uitkering overblijft. U heeft namelijk recht op een minimum bedrag aan
uitkering of inkomen.
Heeft u een inkomen naast uw uitkering? Dan halen wij dit bedrag van uw
uitkering af. U mag soms een deel van uw inkomen houden, dit heet
inkomstenvrijlating. Wij vertellen u of u deze inkomstenvrijlating krijgt.

Wat telt als inkomen?
In de bijstand is bijna alles wat er op uw rekening binnenkomt een inkomen.
Dus niet alleen geld dat u met werk verdient. Maar bijvoorbeeld ook geld dat u
van vrienden of familie krijgt. U geeft uw inkomen aan ons door. Toeslagen van
de Belastingdienst zijn geen inkomen voor de bijstand. Heeft u geld gekregen
en twijfelt u of het inkomen voor de bijstand is? Bel ons of stuur een e-mail.
De IOAW en IOAZ uitkering zijn minder streng. Sommige inkomsten worden niet
van uw uitkering afgehaald. Geef al uw inkomsten aan ons door. Dan laten wij u
weten of dit van uw uitkering wordt afgehaald.
Kunt u een ander inkomen krijgen? Bijvoorbeeld een andere uitkering? Dan
moet u dit aanvragen. Wij laten u weten als u dit moet doen.
Geeft u uw inkomen niet goed aan ons door? Dan moet u soms geld aan ons
terugbetalen.

Wat is vermogen?
Bij het begin van de uitkering bepalen wij uw vermogen. Dit is bijvoorbeeld een
auto, een huis, sieraden en het geld op uw rekeningen. Heeft u schulden? Dan
wordt uw vermogen lager. Krijgt u tijdens de uitkering geld? Dan bepalen wij of
dit vermogen is.
Is uw vermogen hoger dan het maximale bedrag? Dan krijgt u geen uitkering.
Voor IOAW, IOAZ en BBZ zijn er andere regels.
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Hoe kunt u inkomen of veranderingen doorgeven?
Is uw andere inkomen niet altijd even hoog? Dan krijgt u iedere maand een
formulier dat u moet invullen. Dit heet de inkomstenverklaring. Wij betalen de
uitkering, nadat u het formulier heeft ingeleverd.
U krijgt van ons ook een wijzigingsformulier. Dit kunt u gebruiken om
veranderingen aan ons door te geven. U mag ook altijd bellen of e-mailen.

Mag u op vakantie of naar het buitenland?
Ja, dat mag. U moet dit vooraf doorgeven aan de gemeente. Wordt u geholpen
door IJmond Werkt!? Dan moet u ook toestemming vragen aan IJmond Werkt!.
U mag ieder jaar 4 weken naar het buitenland. Gaat u aan het einde van het
jaar en komt u aan het begin van het volgende jaar terug? Dan mag u niet
langer dan 4 weken achter elkaar in het buitenland zijn. Gaat u langer? Dan
stopt uw uitkering.
Gaat u naar het buitenland? Dan maakt het niet uit of dit voor een vakantie of
om een andere reden is. Bijvoorbeeld een familiebezoek of een begrafenis.
Gaat u op vakantie in Nederland? Geeft dit dan door aan de gemeente en
IJmond Werkt!.

Wat doet de gemeente om uw uitkering te controleren?
Soms vragen wij u tijdens de uitkering om informatie. Dit moet u dan aan ons
geven. Ook is het soms nodig dat wij bij u thuis komen. Wij kijken dan naar hoe
u woont. Hoe u woont heeft namelijk invloed op uw uitkering. Als u dit niet wilt,
mogen wij niet binnenkomen. Maar soms kunt u dan geen uitkering meer
krijgen.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de verplichtingen houdt?
Houdt u zich niet aan de verplichtingen? Dan krijgt u misschien minder
uitkering. Of u moet een boete aan ons betalen.
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EXTRA HULP IN BIJZONDERE SITUATIES
Naast de uitkering zijn er nog meer manieren waarop de gemeente u kan
helpen. In dit hoofdstuk leggen wij kort uit welke manieren dit zijn. Wilt u hier
meer over weten? Neem dan contact met ons op. Dan kijken wij wat er mogelijk
is.
Bijzondere bijstand
Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen, zoals een advocaat of
bewindvoerder? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Dat kan
alleen als de kosten echt nodig zijn. En als er geen andere manier is om de
kosten te betalen. Heeft u de kosten al betaald? Dan kunt u meestal geen
bijzondere bijstand krijgen. Twijfelt u of u bijzondere bijstand kunt krijgen voor
uw kosten? Neem dan contact met ons op.
Voor sommige kosten gelden andere regels. Bijvoorbeeld voor spullen in uw
huis, zoals een koelkast, een bankstel of een televisie. Hiervoor moet u zelf
sparen. Zelfs als u alleen een uitkering heeft.
Individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag (IIT) is een extra bedrag voor mensen met een
laag inkomen en weinig vermogen. Uw inkomen mag niet hoger dan de bijstand
zijn. Dit moet al 4 jaar zo zijn en voorlopig ook zo blijven. U kunt één keer per 12
maanden IIT aanvragen.
Andere speciale vergoedingen
In bepaalde situaties kunt u extra geld of hulp krijgen. Meer informatie over
deze speciale vergoedingen kunt u vinden op www.velsen.nl. Of u kunt contact
met ons opnemen. Misschien kunt u extra geld krijgen voor:
Sociaal-culturele activiteiten: voor uitjes en activiteiten voor u en uw gezin;
Indirecte schoolkosten: voor uw kinderen tot 18 jaar die naar school gaan;
10-badenkaart Heerenduinen: voor uw kinderen van 10 tot 18 jaar;
Seizoenkaart voor een speeltuin: voor uw kinderen tot 12 jaar;
Computer/tablet/laptop voor op school: voor uw kinderen van 12 tot 18 jaar;
Fiets: voor uw kinderen van 6 tot 18 jaar;
Individuele studietoeslag: voor studenten die niet kunnen werken naast hun
studie. Dit moet een medische reden hebben;
Woonkostentoeslag: voor mensen die (nog) geen recht op huurtoeslag hebben.
Of die een eigen woning hebben en de hypotheek niet kunnen betalen.
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Kwijtschelding
U betaalt belasting aan de gemeente. Bijvoorbeeld voor het ophalen van
huisafval. Heeft u een laag inkomen? Dan hoeft u misschien geen of minder
gemeentelijke belastingen te betalen. Dit heet kwijtschelding. Meer informatie
vindt u op www.velsen.nl, zoek naar 'kwijtschelding'.
Zorgverzekering
Als u een laag inkomen heeft kunt u een zorgverzekering krijgen via de
gemeente. U betaalt dan minder voor de verzekering. U bent altijd beter
verzekerd dan met alleen de basisverzekering.Meer informatie vindt u op
www.velsen.nl, zoek naar 'zorgverzekering'.
Schuldhulpverlening
Heeft u schulden? En lukt het niet om deze zelf te betalen? Dan kan de
gemeente u misschien helpen om de problemen op te lossen. Dit heet
schuldhulpverlening. Voor meer informatie kunt u ons bellen.
Wet maatschappelijke ondersteuning
Sommige mensen hebben een ziekte of beperking. Soms kunnen zij hierdoor
dingen niet, die andere mensen wel kunnen. Zoals het huis schoon houden, de
trap op lopen of zelf naar een afspraak gaan. De gemeente kan hierbij soms
helpen. Bijvoorbeeld met hulp bij het schoonmaken, een traplift of een
scootmobiel. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer
informatie vindt u op www.velsen.nl, zoek naar 'Wmo'.
Bezwaar
Nemen wij een besluit en bent u het daar niet mee eens? Bel dan naar ons. Dan
kunnen wij uitleggen waarom wij het besluit hebben genomen. En uw vragen
beantwoorden.
Denkt u daarna nog steeds dat wij een verkeerd besluit hebben genomen? U
kunt ons dan vragen om nog een keer naar het besluit te kijken. Dit noemen wij
‘in bezwaar gaan’. In de brief met het besluit staat hoe u in bezwaar kunt gaan.
U kunt ook meer informatie vinden op www.velsen.nl, zoek naar 'bezwaar'.
Wij nemen alleen een nieuw besluit als er een fout door ons is gemaakt.
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Klachten
Vindt u dat u niet netjes door ons behandeld bent? Praat dan eerst met degene
die u heeft gesproken.
Komt u hier samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Op onze website
staat hoe u dit kunt doen. Meer informatie vindt u op www.velsen.nl, zoek naar
'klacht'.
Huisregels
Op onze website staan onze huisregels. Door deze huisregels kunnen wij u goed
helpen. Meer informatie vindt u op www.velsen.nl, zoek naar 'huisregels'.
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS
Domein Samenleving
Dudokplein 1, IJmuiden
Postbus 168, 1970 AD IJmuiden
140255
Openingstijden: maandag tot en met
vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur,
donderdagavond tot 20:00 uur
@ wiz@velsen.nl
@ meldpuntfraude@velsen.nl
www.velsen.nl
www.berekenuwrecht.nl
www.geldkompasvelsen.nl
IJmond Werkt!
Stationsplein 48a, Beverwijk
0251 279000
www.ijmondwerkt.com
INOVA
Lange Nieuwstraat 751, IJmuiden
085 0862700
@ info@inova-alkmaar.nl
www.inova-alkmaar.nl
Juridisch loket
Voor alle juridische vragen
0900 8020
www.juridischloket.nl
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Het Loket Velsen, voor wonen,
welzijn en zorg/Socius
Hier vindt u:
• Cliëntenraad Velsen SD
• Sociaal raadslieden
• MEE, voor mensen met een handicap
of een chronische ziekte (www.mee.nl)
• Ouderenadviseurs
• Centrum Mantelzorg
• Sociaal wijkteam Velsen (088-8876970)
• De formulierenbrigade, helpt mensen bij
het invullen van aanvragen
Lange Nieuwstraat 751, IJmuiden
088 8876900
@ info@socius-md.nl
www.socius-md.nl

Disclaimer
Wij hebben ons best gedaan op de informatie in deze folder. Toch kunnen er
fouten in zitten. Daarom geeft de informatie in deze folder u geen rechten.
Deze teksten mogen niet overgenomen, gekopieerd of gebruikt worden zonder
schriftelijke toestemming van Gemeente Velsen.
Februari 2022
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