Minima-wijzer
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Opdrachtgever
Versienummer:
Datum

: College van B&W
: 1.5
: 15 juni 2016

Zaaknummer

: Z-14-30396 / INT-15-09615

Inhoudsopgave
1. Minimaregelingen vanuit de gemeente ........................................................................ 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Inkomensgrenzen ....................................................................................................
Bijzondere bijstand ...................................................................................................
Vergoeding Individuele inkomenstoeslag .....................................................................
Collectieve zorgverzekering .......................................................................................
Individuele studietoeslag ...........................................................................................
Kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting .................................................

3
4
5
6
8
9

2.

Landelijke regelingen ............................................................................................. 10

2.1
Huurtoeslag ............................................................................................................ 10
2.2
Zorgtoeslag ............................................................................................................ 10
2.3
Studiefinanciering ................................................................................................... 10
2.4
Tegemoetkoming kosten Kinderen ............................................................................. 11
Kinderbijslag...................................................................................................................... 11
Tegemoetkoming kinderopvang............................................................................................ 11
Kindgebonden budget ......................................................................................................... 11
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

De Lokale gemeenschap ......................................................................................... 12
Stichting PUREE ...................................................................................................... 12
Stichting Vota ......................................................................................................... 12
Kerken en Moskee ................................................................................................... 12
Voedselbank Gouda ................................................................................................. 12
Fonds van Stein ...................................................................................................... 12
Stichting Bonaz ....................................................................................................... 13
Project Bravo! ......................................................................................................... 13
Serviceclubs ........................................................................................................... 13
Scholen.................................................................................................................. 13
Stichting Leergeld Groene Hart ................................................................................. 14
Stichting Kwadraad (maatschappelijk werk) ............................................................... 14

Bijlage 1: Adressenlijst .................................................................................................... 1
Bijlage 2: ‘De Sorteermachine’ ......................................................................................... 2

Pagina 2 van 16, gemeente Bodegraven-Reeuwijk rapport Z-14-30396 / INT-15-09615

1.

Minimaregelingen vanuit de gemeente

1.1 Inkomensgrenzen
Deelname aan de regelingen van Ferm Werk is mogelijk als u een laag inkomen hebt en niet te
veel vermogen. Daarvoor vergelijken we uw inkomen en vermogen met de bedragen in de
bijstandswet die horen bij uw gezinssituatie. Hieronder ziet u de normbedragen voor verschillende
gezinssituaties die gelden op 1 januari 2016.

Vermogensgrenzen
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1.2 Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke kosten die gemaakt
worden vanwege bijzondere omstandigheden. Het gaat om kosten die u zelf
niet uit uw inkomen, uitkering of spaargeld kunt betalen én die niet door een
andere organisatie worden vergoed. Als u een vergoeding aanvraagt, moet u kunnen
aantonen dat de kosten ook echt worden gemaakt. Ferm Werk bekijkt of de vergoeding echt nodig
is en kijkt daarbij naar uw persoonlijke omstandigheden.
Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen
•

Eigen bijdrage rechtsbijstand. De eigen bijdrage is lager als u eerst gratis advies

•

vraag bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket verwijst indien nodig door naar een
advocaat.

•

Kosten van een bewindvoerder als u zelf niet uw financiën kunt beheren.

Kosten waar u geen bijzondere bijstand voor kunt aanvragen
•

• Medische kosten (bijvoorbeeld tandartskosten

•

of de kosten van een bril).

•

• Kosten van eigen risico zorgverzekering.

•

• Paspoort en identiteitskaart.

Hoe hoog is de vergoeding?
Dat hangt af van uw inkomen en vermogen. Ferm Werk berekent aan de hand
daarvan of en hoeveel bijzondere bijstand u kunt krijgen. Uw kosten worden meestal
volledig vergoed als uw inkomen minder is dan het bedrag in kolom A van de tabel
Inkomensgrenzen en uw vermogen minder is dan het bedrag in de tabel Vermogensgrenzen (zie
pagina 2).
Op tijd aanvragen
Wilt u bijzondere bijstand aanvragen, neem dan contact op met Ferm Werk om de mogelijkheden
te bespreken. Wij sturen u een aanvraagformulier. De aanvraag moet ingediend worden vóórdat de
kosten gemaakt worden. Achteraf kan Ferm Werk namelijk niet meer goed beoordelen of u recht
op een vergoeding heeft.
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1.3 Vergoeding Individuele inkomenstoeslag
Als u al langere tijd een laag inkomen heeft, kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen bij
Ferm Werk. U kunt de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor bijvoorbeeld vervanging van
noodzakelijke goederen zoals een wasmachine of koelkast, maar het is niet nodig dat u aantoont
welke kosten u maakt. De individuele inkomenstoeslag heette vroeger langdurigheidtoeslag.
Wat zijn de voorwaarden?
U (en als u die heeft ook uw partner) moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
•
Uw inkomen in afgelopen 3 jaar was gemiddeld niet meer dan 110% van de op de u van
toepassing zijnde norm (dit is het bedrag in kolom A van de tabel normbedragen voor
inkomens).
•
U heeft zich ingespannen om uw inkomen te verbeteren (deze voorwaarde geldt niet als u
volledig arbeidsongeschikt bent of volledig vrijgesteld van arbeidsverplichtingen).
•
Uw spaargeld en bezittingen zijn lager dan het normbedrag voor vermogen in de tabel.
•
U heeft in de afgelopen twaalf maanden niet eerder een toeslag (de langdurigheidstoeslag
of de individuele inkomenstoeslag ontvangen.
Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag?
De bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Voor 2016 gelden de volgende bedragen:
•
a 378,00 voor een alleenstaande
•
€ 483,00 voor een alleenstaande ouder
•
€ 534,00 voor gehuwden of samenwonenden
Hoe kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen?
U kunt de individuele inkomenstoeslag digitaal aanvragen via het aanvraagformulier individuele
inkomenstoeslag. Of u kunt contact opnemen met een consulent van de afdeling Participatie en
Inkomen. Zodra wij u aanvraag hebben ontvangen, nemen we deze in behandeling. De afhandeling
van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.
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1.4 Collectieve zorgverzekering
Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een
collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U kunt dus kiezen uit twee
zorgverzekeraars en uit meerdere aanvullende pakketten met vergoedingen voor bijvoorbeeld
brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdragen voor de WMO. U kunt ook het verplicht
eigen risico (in 2016 €385) meeverzekeren. Dan wordt u niet verrast door een hoge rekening die u
in één keer moet betalen. VGZ en Zorg en Zekerheid accepteren iedereen, ook mensen met een
minder goede gezondheid.
Financiële voorwaarden
Voor de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk gelden de volgende financiële
voorwaarden:


Uw vermogen is minder dan het bedrag in de tabel vermogensgrenzen.



Uw inkomen is niet meer dan het bedrag in kolom C van de tabel inkomensgrenzen (zie
pagina 2 van deze minimawijzer)

Uw voordeel
Door mee te doen profiteert u altijd van een scherpe premie. VGZ en Zorg en Zekerheid
geven namelijk een korting als u meedoet met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk. Als
uw inkomen niet hoger is dan het bedrag in kolom A van de tabel inkomensgrenzen (zie pagina 2)
dan is uw premie nog lager. Ferm Werk betaalt dan namelijk elke maand een bijdrage aan de
verzekeraar.
U ziet dit terug als een korting op de premie.
Pakketten
Bij VGZ kunt u kiezen uit 3 aanvullende pakketten waaronder één met verzekering van het eigen
risico. Zorg en Zekerheid biedt 2 aanvullende pakketten die u indien gewenst kunt uitbreiden met
afkoop van het verplicht eigen risico. U kunt dus altijd een pakket vinden dat past bij uw situatie.
Op de website https://gezondverzekerd.nl/mijngemeente/Bodegraven-Reeuwijk kunt u meer
informatie vinden over de pakketten.
Premies 2016
In de tabel ziet u de premies voor de verschillende pakketten in 2016.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u de mogelijkheden van de collectieve zorgverzekering uitgebreider bekijken, ga dan naar de
website www.gezondverzekerd.nl en selecteer uw gemeente. U vindt daar gedetailleerde informatie
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over de verschillende pakketten zodat u goed kunt vergelijken. Er is zelfs een handige keuzehulp
die u helpt de verzekering te kiezen die past bij uw wensen en behoeften. Als u een keus hebt
gemaakt, kunt u zich meteen aanmelden. De zorgverzekeraar en Ferm Werk krijgen bericht van uw
aanmelding. Dit is de snelste en makkelijkste manier om u aan te melden.
Voor wie geen internet heeft zijn bij Ferm Werk ook formulieren beschikbaar. Als uw aanmelding is
verwerkt, dan stuurt de verzekeraar u de polis. Ferm Werk informeert u of u recht hebt op
deelname en premiekorting.
Overstappen
Overstappen van zorgverzekering kan alleen per 1 januari van het jaar en alleen als u geen
betalingsachterstand heeft bij uw huidige verzekeraar. Bent u al verzekerd bent bij VGZ of Zorg
en Zekerheid? Dan kunt u ook gedurende het jaar overstappen naar het collectief van Ferm Werk.
De overstap gaat in per de eerste van de volgende maand.
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1.5 Individuele studietoeslag
Studenten die door een beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen hebben
minder of geen mogelijkheden om hun studiefinanciering aan te vullen met inkomsten uit werk.
Voor hen is er een compensatie in de vorm van een individuele studietoeslag.
Voorwaarden
U kunt de studietoeslag krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:


u bent minimaal 18 jaar oud;



u heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de WTOS;



uw vermogen is niet meer dan het bedrag in de tabel normbedragen voor vermogen



u bent door uw ziekte of beperking niet in staat om het wettelijk minimumloon te
verdienen.



Voor de studietoeslag is het niet nodig dat u aantoont welke kosten u maakt.

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?
De individuele studietoeslag bedraagt €600 per periode van 6 maanden te rekenen vanaf een vaste
peildatum, te weten 1 september of 1 maart. Op deze manier ontstaat een directe aansluiting met
het studiejaar.
Aanvragen
U kunt de individuele studietoeslag digitaal aanvragen via het aanvraagformulier individuele
studietoeslag. Of u kunt contact opnemen met een consulent van de afdeling Participatie en
Inkomen. Zodra wij u aanvraag hebben ontvangen, nemen we deze in behandeling. De afhandeling
van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.
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1.6 Kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting
U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:


De afvalstoffenheffing gebruikers;



Watersysteemheffing;



Zuiveringsheffing;



Hondenbelasting voor de 1ste hond.

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
U komt in aanmerking voor kwijtschelding als uw inkomen en vermogen binnen de vastgestelde
grenzen vallen. Iemand met een inkomen op bijstandniveau komt bijna altijd in aanmerking voor
kwijtschelding, tenzij hij of zij vermogen heeft. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen
woning.
Hoe kunt u kwijtschelding aanvragen?
Via de Digitale balie van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) kunt u aan de hand
van 5 vragen een indicatie krijgen of het zin heeft om kwijtschelding aan te vragen. U kunt meteen
een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Dit moet u volledig invullen en terugsturen naar de BSGR.
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2. Landelijke regelingen
2.1 Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage van de rijksoverheid voor de huurkosten. Dit is een
inkomensafhankelijke regeling. Dat wil zeggen dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen
lager is. Heeft u een te hoge huur, een laag inkomen en bent u in verhouding veel geld kwijt aan
huur vraag dan huurtoeslag aan.

2.2 Zorgtoeslag
Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Zorgtoeslag is een bijdrage die u
van de rijksoverheid kunt krijgen voor de kosten van de premie van uw zorgverzekering. Als u een
bijstandsuitkering heeft of een laag inkomen kunt u zorgtoeslag ontvangen. Thuiswonende
kinderen van 18 jaar of ouder moeten zelfstandig verzekerd zijn en hebben ook recht op
zorgtoeslag.
Wanneer komt u in aanmerking voor huur en zorgtoeslag?
De Belastingdienst bepaalt of u in aanmerking komt voor huur- en zorgtoeslag. Wanneer u de
toeslagen wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800-0543). U kunt
ook terecht op de website van de belastingdienst.Hier treft u een rekenhulp aan, waar u kunt
berekenen of u recht heeft op huur- en/of zorgtoeslag.

2.3 Studiefinanciering
Per studiejaar 2015-2016 treedt het nieuwe stelsel van studiefinanciering in. De studiefinanciering
in 2015 voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers
die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017
in.
De studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen:
(1) lening, (2)studentenreisproduct, (3)aanvullende beurs en (4) collegegeldkrediet.
De lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen.
De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders.
Studiefinanciering werkt anders als je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt.
Hoe kun u studietoeslag aanvragen
De Dienst Uitvoering Onderwijs regelt de studiefinanciering. Wanneer u de toeslag wilt aanvragen
kunt u contact opnemen met de DUO infolijn (050) 599 77 55. Ook kunt u terecht op de website
van DUO.
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2.4 Tegemoetkoming kosten Kinderen
Vanuit de Rijksoverheid zijn er drie regeling die in een tegemoetkoming voorzien van kosten voor
kinderen:


Kinderbijslag;



Tegemoetkoming kinderopvang;



Kindgebondenbudget.

De regelingen worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kinderbijslag
De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van uw kinderen van 0 tot
18 jaar. Dit is de kinderbijslag. U krijgt kinderbijslag voor het opvoeden en verzorgen van uw eigen
kinderen, maar ook voor:


geadopteerde kinderen;



pleegkinderen;



stiefkinderen of



andere kinderen die u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kinderen zijn

Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Als uw kind 6 jaar wordt, krijgt
u meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als uw kind 12 jaar wordt.
Voor meer informatie over de kinderbijslag kunt u contact opnemen met de SVB
030 - 264 90 20 of op de website van de SVB.

Tegemoetkoming kinderopvang
Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u
mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt.
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.
Of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kinderopvang is afhankelijk van de
voorwaarden zoals die op de website van de belastingdienst zijn in te zien.

Kindgebonden budget
Krijgt u kinderbijslag, dan kunt u misschien ook een "kindgebonden budget" van de Belastingdienst
krijgen. Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen.Of u
kindgebonden budget krijgt, hangt af van het inkomen van uw gezin. Per 1 januari 2013 geldt ook
een vermogenstoets voor het kindgebonden budget.
Informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
Als u een aanvraag indient bij de Sociale Verzekeringsbank voor kinderbijslag, zal de SVB tegelijk
een aanvraag namens u doen voor het kingebonden budget.
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3. De Lokale gemeenschap
3.1 Stichting PUREE
PUREE geeft advies aan uitkeringsgerechtigden en biedt persoonlijke ondersteuning aan
uitkeringsgerechtigden. Dat kan onder andere door vragen te beantwoorden over sociale
regelingen of u te vergezellen bij het bezoek aan de gemeente of Ferm Werk als er problemen zijn.
Ook kan stichting Puree inwoners begeleiden bij een bezoek aan de vergaderingen van de
bezwarencommissie. Bij juridische geschillen werkt PUREE samen met Legal2People in Den Haag.
Zij geven deskundig juridisch advies. Bij schuldproblematiek kan via PUREE een beroep doen op
de Vrijwillige Ondersteuning Thuisadministratie (Vota). PUREE ondersteunt niet met geld of
goederen.
PUREE geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad en het college van B&W van
Bodegraven-Reeuwijk. Samen met de cliëntenorganisaties van Woerden, Montfoort en Oudewater
adviseert PUREE directie en bestuur van de uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen Ferm
Werk in Woerden.

3.2 Stichting Vota
Stichting Vota (vrijwilliger ondersteuning thuisadministratie) is een vrijwilligersorganisatie, die aan
particulieren ondersteuning biedt bij het op orde brengen en houden van hun administratie. Verder
helpt zij bij het regelen van eenvoudige betalingsachterstanden en schulden en bij de
voorbereiding van schuldhulpverlening.

3.3 Kerken en Moskee
In onze gemeente zijn vele verschillende religieuze instellingen actief. Vanuit het geloof waar zorg
voor de medemens centraal staat, vinden middels bijvoorbeeld het diaconaat veel activiteiten
plaats die van waarde zijn voor de gemeenschap. De kerken en de moskee in BodegravenReeuwijk nemen daarmee een centrale plaats in de samenleving in.

3.4 Voedselbank Gouda
In onze gemeente is de voedselbank Gouda actief. De voedselbanken helpen de armsten door ze
tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen
voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we
er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder
wordt belast. Een voedselpakket kan worden aangevraagd via erkende instellingen als FermWerk,
Kwadraad, Sociaal Team.

3.5 Fonds van Stein
Het Fonds van Stein biedt inwoners van de gemeente Reeuwijk eenmalige financiële hulp in een
acute noodsituatie waarin de bestaande regelingen u maar gedeeltelijk of helemaal niet uit kunnen
helpen. Daarbij kan gedacht worden aan een bijdrage voor:


dringende medische of verzorgingskosten (eigen bijdrage AWBZ, WMO e.d.)



bijkomende kosten bij schuldbemiddeling of –sanering



reis- en schoolkosten van schoolgaande kinderen



kosten ter voorkoming van huisuitzetting.
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3.6 Stichting Bonaz
De Stichting Bonaz is een in Bodegraven gevestigde stichting, die ten doel heeft initiatieven die
betrekking hebben op welzijn, gezondheidszorg, cultuur en sport van instellingen binnen de
gemeente Bodegraven financieel te ondersteunen.
Bonaz staat voor: Bodegraven en Nieuwerbrug Aanvullende Zorg. De Stichting Bonaz is ontstaan
uit het voormalige kruiswerk in Bodegraven en Nieuwerbrug. Kapitaal dat de plaatselijke
kruisverenigingen ter vrije besteding hadden is in het verleden ondergebracht in een aparte
stichting. Deze stichting bestaat al sinds 1946. Na de fusie van kruisverenigingen in het begin van
de negentiger jaren is dit kapitaal overgegaan naar BONAZ.
De stichting BONAZ heeft ten doel ‘het financieren en subsidiëren van activiteiten ten dienste van
ingezetenen van de gemeente Bodegraven op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, cultuur en
sport. Deze activiteiten dienen binnen die gemeente te worden uitgeoefend’.
Onder gezondheidszorg kunnen allerhande activiteiten en middelen vallen: voorzieningen voor
gehandicapten, rolstoelen voor een vereniging, een voorziening in Vijverhof, Rijngaarde of een
andere locatie waar veel ouderen wonen. Het kunnen grote en kleine projecten betreffen.
Ook de begrippen welzijn, cultuur en sport zijn breed: sportverenigingen, culturele groepen,
jeugdclubs en jongerenvoorzieningen vallen er onder.

3.7 Project Bravo!
Het doel van Bravo! is het bevorderen van de ontwikkeling van jeugdigen in de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk (en op termijn jongeren, ouders en ouderen). Het geeft de jeugd meer
kansen en het biedt de jeugd verrijking. Nevendoel is het bevorderen van de samenwerking tussen
verschillende organisaties.

3.8 Serviceclubs
In de dorpen van onze gemeente zijn veel serviceclubs actief. Hieronder een overzicht van deze
clubs in onze gemeente:


Rotaryclub Bodegraven



Rotaryclub Reeuwijk



Lionsclub Bodegraven



Lionsclub Gouda-Reeuwijk;



Inner Wheel club Bodegraven



Ronde Tafel nr. 158 (Bodegraven);

Bovenstaande clubs leveren een waardevolle bijdrage aan maatschappelijke doelen in onze
samenleving op uiteenlopende gebieden.

3.9 Scholen
De verschillende scholen zelf hebben middelen gereserveerd om ouders tegemoet te kunnen
komen bij de ouderbijdrage of leermiddelen voor kinderen. De ouderbijdrage is niet verplicht voor
ouders van leerplichtige kinderen. Toch is dit geld belangrijk voor de school. De school financiert er
bijvoorbeeld extra activiteiten mee. De hoogte van deze bijdrage kan per school verschillen. Bij het
bepalen van het bedrag kunnen scholen rekening houden met uw inkomen.
Veel scholen kennen een kortings- of kwijtscheldingsregeling. Ook is gespreid betalen vaak
mogelijk.

Pagina 13 van 16, gemeente Bodegraven-Reeuwijk rapport Z-14-30396 / INT-15-09615

3.10 Stichting Leergeld Groene Hart
Vanuit Rotary Woerden en Innerwheel club Bodegraven wordt gewerkt aan de uitbreiding van het
werkgebied van stichting Leergeld Groene Hart naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en
omgeving.
Kinderen weer laten meedoen is het motto van Stichting Leergeld. Kinderen weer mee laten gaan
op schoolreis, gaan sporten of laten deelnemen aan muziekles. Stichting Leergeld helpt kinderen
van 8 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen
sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een
sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn. Op de volgende gebieden kan
aanspraak worden gedaan bij Stichting Leergeld:


Onderwijs;



Sport



Cultuur;



Welzijn.

Rond de zomer van 2016 zal stichting Leergeld in Bodegraven-Reeuwijk van start gaan.

3.11 Stichting Kwadraad (maatschappelijk werk)
Maatschappelijk werk biedt op veel onderwerpen ondersteuning aan inwoners. Op het gebied van
geld&werk, gezin&opvoeding of op het gebied van relaties&huwelijk biedt Kwadraad
maatschappelijk werk ondersteuning.
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Bijlage 1: Adressenlijst
Naam:

Website

Ferm Werk

www.fermwerk.nl

Emailadres:

Telefoonnummer:

0348 497 000

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland http://www.bsgr.nl/

071 - 525 6200.

Belastingdienst

www.belastingdienst.nl/toeslagen

0800-0543

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

www.duo.nl

(050) 599 77 55

Sociale Verzekeringsbank

www.svb.nl

030 - 264 90 00

Stichting Puree

www.stichtingpuree.nl

rebo@stichtingpuree.nl

0172 - 614836 / 0172 - 613878

Stichting Vota

www.votad.nl/

info.vota@gmail.com

06-38419806 / 0638420018

Voedselbank Gouda

www.voedselbankgouda.nl/contact/

Fonds van Stein

www.fondsvanstein.nl/

bestuur@fondsvanstein.nl

Stichting Bonaz

bonazbodegraven.blogspot.nl/

info@bonaz.nl

Project Bravo!

www.evertshuis.nl/bravo-informatie
www.kwadraad.nl

bravo@evertshuis.nl.

Stichting Kwadraad

06 45172681
06 104 10 601

088 900 4000

Bijlage 2: ‘De Sorteermachine’
Bodegraven

Nieuwerbrug

Waarder

Driebruggen

Reeuwijk Brug

Reeuwijk Dorp

Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Bijzondere bijstand en aanverwante regelingen vanuit gemeente
Individuele inkomenstoeslag
Collectieve zorgverzekering
Kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting

Inkomens
ondersteuning

Sport en cultuur
Stichting Bonaz

Onderwijs
Stichting Bonaz

Project Bravo!
Stichting Leergeld in oprichting
Fonds van Steijn
Kindgebonden budget
Kinderbijslag
Tegemoetkoming kinderopvang
Studietoeslag
Diverse regelingen ouderbijdrage bij scholen
Stichting
Leergeld (in
Fonds van Steijn
Religieuze instellingen (o.a. diaconiën);

Bijzondere noden
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Voedselbank Gouda
Serviceclubs

