QUICKSCAN MINIMAREGELINGEN

(versie 1-7-2018)

(bedragen zijn netto bedragen, tenzij anders

vermeld)

Bent u
gehuwd of
samenwonend?

Ja

Zijn uw spaargeld,
Nee
bezittingen en aflossing op
uw huis
samen meer dan €12.040
waard?

Nee

A: Inkomen <
€1.602,17
B: Inkomen <
€2.051,40 bruto

Ja

U heeft waarschijnlijk geen recht op
één of meer
minimaregelingen

Nee
Nee

U heeft mogelijk
recht op
minimaregelingen
A: 1 t/m 5
B: 2

Ja

U heeft waarschijnlijk geen recht op
één of meer
minimaregelingen

Zijn uw spaargeld,
bezittingen
en aflossing op uw huis
samen meer dan €6.020
waard?

A: Inkomen <
€1.171,89
B: Inkomen <
€2.051,40 bruto
Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

U heeft mogelijk
recht op
minimaregelingen
A: 1 t/m 5
B: 2
U heeft waarschijnlijk geen recht op
één of meer
minimaregelingen

U heeft waarschijnlijk geen
recht op één of
meer
minimaregelingen

Toelichting

Adressen en telefoonnummers Sociaal Raadsliedenwerk

Mogelijk heeft u recht op één of meerdere van de
onderstaande regelingen. Als u wilt weten of u recht
heeft op één of meerdere regelingen, dan kunt u terecht op het (inloop)spreekuur van de Sociaal Raadslieden voor een uitgebreide voorzieningencheck en
voor hulp bij het aanvragen van de regeling(en).

Sociaal Raadsliedenwerk Alblasserdam (SWA)
Cortgene 20, Alblasserdam
T
078-2021220
W
sociaalraadslieden@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

N.B. voor de regelingen waar geen nummer voor staat
kunnen andere inkomens- en vermogensgrenzen
gelden dan voor de minimaregelingen.
Een actuele versie van dit formulier is te downloaden
via www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Regelingen
Algemeen
1. Individuele bijzondere bijstand*
2. Collectieve zorgverzekering**
3. Vergoeding medische kosten en kosten
chronisch zieken en gehandicapten
4. Vergoedingsregeling maaltijden
5. Alarmering
Overig:
• Vervoerspas Drechthopper
• Kwijtschelding SVHW / BSR
* Is het inkomen hoger, dan wordt soms toch een ge**

deelte van de kosten vergoed (zie digitale aanvraag
op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden)
mits het inkomen van uw huishouden (uzelf en uw
partner) niet hoger is dan € 2.051,40 bruto per
maand.

Landelijke regelingen
Huurtoeslag

Zorgtoeslag

Teruggave inkomstenbelasting

o Ouderenkorting
o Alleenstaande ouderenkorting

Inloopspreekuur:
Maandag en dinsdag: 13.00 -16.30 uur
Donderdag: 9.00 -16.30 uur
Afsprakenspreekuur:
Dinsdag: 9.00 -13.00 uur

Bureau Sociaal Raadslieden Sliedrecht
Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7, Sliedrecht
T
0184-420539
Spreekuur alleen op afspraak:
Dinsdag- en donderdagmorgen
Bel dagelijks tussen 9.00 en 15.00 uur voor een afspraak

Sociaal Raadslieden Papendrecht
Veerweg 127, Papendrecht
T
078-6154741
Telefonisch spreekuur:
maandag van 09.00 tot 10.00 uur
Spreekuur alleen op afspraak:
Maandag, dinsdag en donderdag

Sociaal Raadslieden Zwijndrecht
Raadhuisplein 3, Zwijndrecht
T
078-7703720
Spreekuur alleen op afspraak:
Dinsdag van 8.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur
Telefonisch spreekuur:
dinsdag, donderdag, vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur

Toelichting vermogen
Bij vermogen moet u denken aan:
- Overwaarde eigen woning
- Contant geld
- Geld op uw lopende- en spaarrekening
- Boot
- (Vakantie)huis
- Auto, caravan of motor
- Aandelen

Sociaal Raadslieden Dordrecht
Brouwersdijk 2, Dordrecht
T
088-1237011
Spreekuur alleen op afspraak:
Maandag tot en met donderdag van 9 – 12.30 uur en donderdagavond van
17.00 tot 19.30 uur
Telefonische vragen (tel. 088-1237011)

Sociaal Raadslieden Hendrik-Ido-Ambacht
Hoge Kade 50, Hendrik-Ido-Ambacht
T
088-1237011
Spreekuur alleen op afspraak:
Woensdag 9-12.30 uur (even weken)
De Quickscan is ontwikkeld door:

Telefonische vragen (tel. 088-1237011)

www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Interessante websites
www.berekenuwrecht.nl
www.belastingdienst.nl
www.socialedienstdrechtsteden.nl

