Welke regelingen heeft de
gemeente voor mensen
met weinig inkomen in
Tytsjerksteradiel?
Het kan gebeuren dat u naast uw inkomen extra financiële ondersteuning
nodig heeft. Daarom zijn er een aantal regelingen die u daarbij kunnen helpen.
In deze gids leest u welke regelingen dit zijn. Of u hiervoor in aanmerking
komt is afhankelijk van onder andere uw leeftijd, inkomen, vermogen en
gezinssamenstelling.

Een regeling aanvragen
U moet zelf de aanvraag doen. Hierdoor kunnen wij uw situatie en het recht
hebben op, goed beoordelen. Een aanvraag indienen gaat vaak digitaal.
Beschikt u niet over een computer? Dan kunt u gebruik maken van de
computer in de hal van het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel.

Extra hulp nodig?
Voor alle regelingen in deze gids geldt: Als u het moeilijk vindt om iets
aan te vragen en u heeft niemand die u even kan helpen, dan kunt u het
Gebiedsteam inschakelen. Zie hiervoor bladzijde 24. U kunt ook de Papieren
Brigade om hulp vragen. Op bladzijde 32 kunt u zien wat u dan moet doen.

Een extraatje in
de portemonnee
Deze gids is een uitgave van de gemeente Tytsjerksteradiel
en helpt u om rond te komen van uw inkomen.

Losse Inkomens- en vermogenstabel
Regelingen in Tytsjerksteradiel
→ Bijzondere bijstand
→ Compensatie Eigen Risico
→ Individuele inkomenstoeslag
→ Vergoeding kosten kinderopvang
→ Bijdrage Maatschappelijke participatie
→ Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso
→ Het Kindpakket (stichting Leergeld / Jeugdfonds sport en cultuur)
→ Individuele studietoeslag
→ Studietoelage vanuit het Rauwerda-Westra Fonds
→ De Vakantiebank

Overige inkomensondersteunende landelijke regelingen
→ Huurtoeslag
→ Zorgtoeslag
→ Kinderopvangtoeslag
→ Kindgebonden budget
→ Regelingen inkomstenbelasting
→ Heffingskortingen
→ Aftrek specifieke zorgkosten
→ Kinderbijslag
→ Persoonsgebonden budget
→ Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen
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Voorzieningen minima in Tytsjerksteradiel
Gemeentelijke voorzieningen
→ Gebiedsteam Tytsjerksteradiel
→ Schuldhulpverlening
→ Bureau zelfstandigen Fryslân

Maatschappelijke voorzieningen
→ Voedselbank
→ Kleding- en speelgoedbank
→ Kringloopwinkel
→ Repair Café
→ Humanitas
→ Vluchtelingenwerk
→ KEaRN Vrijwilligerscentrale
→ WurkCafé

Taalvoorzieningen
→ Bibliotheek DBieb
→ DigiTaalhuis
→ Papierenbrigade

Juridische voorzieningen
→ Juridisch loket
→ Cliëntenraad werk en inkomen
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Regelingen in
Tytsjerksteradiel
→ Bijzondere bijstand
→ Compensatie Eigen Risico
→ Individuele inkomenstoeslag
→ Vergoeding kosten kinderopvang
→ Bijdrage Maatschappelijke participatie
→ Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso
→ Het Kindpakket
→ Individuele studietoeslag
→ Studietoelage vanuit het Rauwerda-Westra Fonds
→ De Vakantiebank

Bijzondere bijstand
Soms heeft u (ineens) bijzondere kosten waarop u niet zit te wachten. Dus onverwachte
kosten die u niet zelf kunt betalen of ergens anders vergoed kunt krijgen. In bepaalde
situaties komen deze kosten in aanmerking voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand
is altijd maatwerk en afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Er is soms meer
mogelijk dan u denkt. U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten
zoals dagelijkse boodschappen, huur en eten. Bijzondere bijstand is er niet alleen voor
mensen met een bijstandsuitkering maar ook voor mensen met een hoger inkomen of
vermogen. Een voorwaarde voor deze regeling is wel dat uw vermogen niet boven de
maximale grens uitkomt.
Op www.t-diel.nl/bijzondere-bijstand vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

Compensatie Eigen Risico
Als u chronisch ziek of gehandicapt bent en u heeft een indicatie Wet landurige zorg
(CIZverklaring), een Gehandicaptenparkeervoorziening of een WMO-voorziening, dan kunt
u een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor het Eigen Risico via de bijzondere bijstand. Dat
betekent wel: hoe hoger uw inkomen, hoe lager de bijstand.
Op www.t-diel.nl/compensatie-eigen-risico vindt u meer informatie en het
aanvraagformulier.

Individuele inkomenstoeslag
Zit u al 3 jaar op een bijstandsinkomen van 110% en heeft u geen zicht op
inkomensverbetering? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor deze jaarlijkse
tegemoetkoming. U moet wel ouder dan 21 jaar zijn en jonger dan de pensioengerechtigde
leeftijd. Ook mag u geen vermogen hebben boven de vermogensgrens.
Op www.t-diel.nl/inkomenstoeslagen vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.
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Vergoeding kosten kinderopvang
Wanneer u gebruik moet maken van kinderopvang omdat u een re-integratietraject,
inburgeringstraject of een opleiding volgt, dan betaalt de gemeente een gedeelte van
deze kosten. Dit heet een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang. U moet
wel eerst zelf Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen.
Een voorwaarde voor deze regeling is wel dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan
100% van het voor u geldende bijstandsinkomen. Ook mag het vermogen niet boven de
maximale grens uitkomen.
Op www.t-diel.nl/kinderopvangkosten vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

Bijdrage in maatschappelijke
participatie
Ondanks een laag inkomen wilt u natuurlijk ook sporten, meedoen met cultuur, een
cursus volgen of iets anders doen. De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners
door deze regeling actief kunnen meedoen aan dit soort activiteiten. Een voorwaarde
voor deze regeling is wel dat uw inkomen al drie jaar niet hoger mag zijn dan 110% van
de voor u geldende bijstandsnorm en het vermogen niet boven de maximale grens
uitkomt.
Op www.t-diel.nl/participatietdiel vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

Extra hulp nodig?
Voor alle regelingen in deze gids geldt: Als u het moeilijk vindt om iets aan te vragen en
u heeft niemand die u even kan helpen, dan kunt u het Gebiedsteam inschakelen. Zie
hiervoor bladzijde 24. U kunt ook de Papieren Brigade om hulp vragen. Op bladzijde 32
kunt u zien wat u dan moet doen.
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Collectieve ziektekostenverzekering
AV Frieso
De gemeente biedt voor inwoners met een laag inkomen een ‘collectieve’
ziektekostenverzekering bij De Friesland. Dit betekent dat u een goede en volledige
ziektekostendekking heeft. De gemeente vergoedt de kosten van het aanvullende
pakket voor een deel.
Een voorwaarde voor deze regeling is wel dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 110%
van het voor u geldende bijstandsinkomen en het vermogen niet boven de maximale
grens uitkomt.
Op www.t-diel.nl/av-frieso vindt u meer informatie.

Het kindpakket
Kinderen van 4-18 jaar kosten veel geld. Als ouder wilt u ze laten meedoen met culturele,
sport- en schoolactiviteiten. Hierbij moet u denken aan lidmaatschap sportvereniging,
schoolreisje, muziekles, scouting, schoolspullen zoals een computer, etc. De stichtingen
Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur voeren deze regelingen voor de gemeente
uit.
Een voorwaarde voor deze regeling is wel dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 120%
van het voor u geldende bijstandsinkomen en het vermogen niet boven de maximale
grens uitkomt.
Op www.kindpakket.nl vindt u meer informatie over deze regeling. Op deze site kunt u
ook een digitale aanvraag doen. Op www.t-diel.nl/kindpakket vindt u meer informatie.

10

Individuele studietoelage
Bent u 18 jaar of ouder met een (arbeids)beperking? Dan is het soms moeilijk om een
opleiding te combineren met een bijbaan. U kunt wel werken maar door een (arbeids)
beperking bent u niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen. U moet
daardoor vaak meer lenen dan studenten zonder een beperking. De gemeente wil jonge
mensen met een (arbeids)beperking stimuleren om te gaan studeren. Daarmee wordt de
kans op een hoger inkomen groter. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet
u wel een opleiding volgen waarvoor u een bijdrage vanuit de Wet Studiefinanciering
(WSF) of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) ontvangt.
Een voorwaarde voor deze regeling is wel dat uw vermogen niet boven de maximale
grens uitkomt.
Op www.t-diel.nl/studietoeslagen vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

Studietoelage vanuit het RauwerdaWestra Fonds (particuliere regeling)
Studenten uit deze gemeente die zelf of ouders hebben die van het sociaal minimum
moeten rondkomen, kunnen deze toelage aanvragen. Het fonds is vernoemd naar de
bekende Groningse huisarts Pieter Edzo Rauwerda, zijn (voor)ouders zijn afkomstig uit
deze gemeente.

Zie ook de inkomens- en vermogenstabel (inlegvel).
U kunt ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente
Tytsjerksteradiel via telefoonnummer 14 0511. Zij helpen u graag.
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De stichting heeft als doel om begaafde maar minder vermogende jongeren, die de Friese
taal spreken en bij voorkeur uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen, te laten studeren.
Dit doen zij door middel van het verstrekken van een toelage. Deze toelage bedraagt
maximaal € 1.500,00 per keer en wordt maximaal vier keer aan een persoon verstrekt. Deze
studietoelage dient u jaarlijks vóór 1 mei aan te vragen.
Voorwaarden
Het inkomen van de student of ouder(s) mag niet hoger zijn van 125% van de geldende
bijstandsinkomen en het vermogen niet boven de maximale grens uitkomen.
Voorwaarden student:
→ Volgt het komende studiejaar een MBO, HBO of WO-opleiding
→ Is jonger dan 27 jaar
→ Heeft voldoende studieresultaten over het laatste jaar behaald
→ Kan een verklaring van het beheersen Friese taal laten zien
* Als de aanvrager thuiswonend is geldt hiervoor het gezamenlijke netto gezinsinkomen
(exclusief vakantietoeslag). Als de aanvrager (zelfstandig) uitwonend én 18 jaar of ouder
is, dan geldt het gezamenlijk inkomen van aanvrager en van zijn/haar partner (exclusief
vakantietoeslag).
Op www.rauwerdawestrafonds.nl vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

De Vakantiebank
De Vakantiebank is een voorziening voor mensen die al meer dan 5 jaar niet op vakantie zijn
geweest vanwege gebrek aan financiële middelen. De gemeente vindt het erg belangrijk
dat minimagezinnen met kinderen tijd voor elkaar krijgen en zich kunnen ontspannen in
een andere omgeving. De Vakantiebank heeft voor de gemeente een aantal accommodaties
beschikbaar gesteld op verschillende locaties in Nederland. Gezinnen kunnen daar een week
verblijven. Deze vakantievoorziening is niet gratis en kost € 50,00 exclusief vervoer en het
benodigde eten en drinken.
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De aanvraag en beoordeling van deze regeling vindt door De Vakantiebank zelf plaats.
Een voorwaarde is wel dat u naast een minimuminkomen in het bezit bent van een
lopende WA-verzekering. Daarnaast moet u motiveren waarom deze vakantie voor uw
gezin zo belangrijk is.
Op www.devakantiebank.nl vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

Extra hulp nodig?
Voor alle regelingen in deze gids geldt: Als u het moeilijk vindt om iets aan te vragen en
u heeft niemand die u even kan helpen, dan kunt u het Gebiedsteam inschakelen. Zie
hiervoor bladzijde 24. U kunt ook de Papieren Brigade om hulp vragen. Op bladzijde 32
kunt u zien wat u dan moet doen.

Zie ook de inkomens- en vermogenstabel (inlegvel).
U kunt ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente
Tytsjerksteradiel via telefoonnummer 14 0511. Zij helpen u graag.
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Alle gemeentelijke
regelingen op een rij
Speciaal voor volwassenen

Max inkomen

Max vermogen

Bijzondere bijstand

Nader te bepalen (draagkracht)

Ja

Individuele inkomenstoeslag

110% inkomen bijstand

Ja

Vergoeding kosten kinderopvang

100% inkomen bijstand

Ja

Bijdrage maatschappelijke participatie

110% inkomen bijstand

Ja

Collectieve ziektekostenverzekering

110% inkomen bijstand

Ja

Het Kindpakket

120% inkomen bijstand

Ja

De Vakantiebank

Nader te bepalen (draagkracht)

Ja

Individuele studietoeslag

Wet Studiefinanciering (WSF) / Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage
en schoolkosten (WTOS)

Ja

Studiekosten vanuit het
Rauwerda-Westra Fonds

125% inkomen bijstand

Ja

Speciaal voor kinderen

Speciaal voor studenten
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Overige inkomensondersteunende
landelijke regelingen
→ Huurtoeslag
→ Zorgtoeslag
→ Kinderopvangtoeslag
→ Kindgebonden budget
→ Regelingen inkomstenbelasting
→ Heffingskortingen
→ Aftrek specifieke zorgkosten
→ Kinderbijslag
→ Persoonsgebonden budget
→ Kwijtschelding

Huurtoeslag
Als u een woning huurt, kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Dit regelt de
Belastingdienst. Voor het krijgen van huurtoeslag mag u niet te veel verdienen. Ook mag
de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn.

Zorgtoeslag
Iedereen die in Nederland woont en 18 jaar of ouder is, moet een
ziektekostenverzekering hebben. Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er
zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden.
Om zorgtoeslag te krijgen moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering
hebben. Ook mag u niet te veel verdienen en mag uw vermogen niet te hoog zijn.

Kindgebonden budget
Heeft u kinderen? Dan kunt u misschien een kindgebonden budget krijgen. Dit is een
bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe
hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is
uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget.

Extra hulp nodig?
Voor alle regelingen in deze gids geldt: Als u het moeilijk vindt om iets aan te vragen en
u heeft niemand die u even kan helpen, dan kunt u het Gebiedsteam inschakelen. Zie
hiervoor bladzijde 24. U kunt ook de Papieren Brigade om hulp vragen. Op bladzijde 32
kunt u zien wat u dan moet doen.
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Kinderopvangtoeslag
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag
krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel u precies krijgt, hangt
af van uw inkomen, hoeveel kinderen u heeft en wat voor soort opvang u kiest. Er is ook
een maximum uurtarief voor de opvang.
De kinderopvangtoeslag moet u binnen 3 maanden, na de maand waarin uw kind voor
het eerst naar de opvang gaat, aanvragen.
Alle informatie en voorwaarden voor bovenstaande toeslagen vindt u
op www.belastingdienst.nl/toeslagen. U kunt daar ook een proefberekening
laten maken en de toeslagen direct aanvragen.

Regelingen inkomstenbelasting
Als u een inkomen heeft, omdat u werkt of een uitkering krijgt, dan zijn er kortingen
mogelijk op uw belasting. Dit zijn onder andere ‘heffingskortingen’ en de ‘regeling aftrek
specifieke zorgkosten’. Andere kortingen staan op www.belastingdienst.nl genoemd.

Heffingskortingen
Als u heffingskorting krijgt, betaalt u minder belastingen en premies. Welke
heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw situatie. Sommige krijgt u automatisch.
Andere kortingen krijgt u via een eigen aanvraag. Dit kan via de voorlopige aanslag (dan
krijgt u maandelijks een voorlopig bedrag). Of via de aangifte inkomstenbelasting die u
in het nieuwe jaar over het afgelopen jaar doet.
Alle voorwaarden en bedragen leest u op www.belastingdienst.nl.
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Aftrek specifieke zorgkosten
Als u zorgkosten heeft, mag u bepaalde kosten aftrekken van de belasting. Dit zijn
de specifieke zorgkosten. Denk aan kosten voor medicijnen of hulpmiddelen, zoals
genees- en tandheelkundige hulp, medicijnen, hulpmiddelen, een dieet, reiskosten
ziekenbezoek enzovoorts. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten
te mogen aftrekken. U mag soms ook kosten aftrekken die u voor anderen maakt. Een
aantal tegemoetkomingen hoeft u niet van het aftrekbare bedrag af te halen.
Voorwaarden en een overzicht van alle zorgkosten vindt u op www.belastingdienst.nl.

Kinderbijslag
Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de
opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger
dan 18 jaar? Dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U krijgt de kinderbijslag van
de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Voor wie krijgt u kinderbijslag?
→ uw eigen kinderen
→ geadopteerde kinderen
→ pleegkinderen
→ stiefkinderen
→ kinderen die u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kinderen zijn
Wanneer krijg ik kinderbijslag?
U krijgt de kinderbijslag per kwartaal. De eerste keer dat u kinderbijslag krijgt, is
in het kwartaal ná de geboortedatum van uw kind. Dat is in januari, april, juli of oktober.
De SVB betaalt de kinderbijslag aan het einde van het kwartaal.
Meer informatie over kinderbijslag vindt u op www.svb.nl of
via telefoonnummer 050 316 9020.
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Persoonsgebonden budget (PGB)
Een persoonsgebonden budget is geld (een budget) waarmee mensen zelf
ondersteuning en begeleiding regelen en betalen. Dit kan zijn voor jeugdzorg of zorg
voor uzelf. Via het dorpen- en/of jeugdteam kan beoordeeld worden of u hiervoor in
aanmerking komt. Heeft u recht op een PGB? Dan beheert de SVB het budget.
Meer informatie over PGB vindt u op www.svb.nl of via telefoonnummer 050 316 9020.

Kwijtschelding van de gemeentelijke
aanslag en waterschapsbelastingen
Moet u rondkomen van een laag inkomen of heeft u weinig vermogen? Kunt u de
belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke
aanslag en waterschapsbelastingen. Dit doet u bij het Noordelijk Belastingkantoor in
Groningen. Blijkt dat u recht heeft op kwijtschelding? Dan hoeft u deze belastingen niet
te betalen.
Een voorwaarde voor deze regeling is wel dat u een inkomen op of rond het
bijstandsniveau heeft en weinig vermogen heeft. Zie voor de exacte inkomens- en
vermogengrenzen op de website www.noordelijkbelastingkantoor.nl
Op www.t-diel.nl/kwijtschelding vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

Extra hulp nodig?
Voor alle regelingen in deze gids geldt: Als u het moeilijk vindt om iets aan te vragen en
u heeft niemand die u even kan helpen, dan kunt u het Gebiedsteam inschakelen. Zie
hiervoor bladzijde 24. U kunt ook de Papieren Brigade om hulp vragen. Op bladzijde 32
kunt u zien wat u dan moet doen.
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Voorzieningen
minima in
Tytsjerksteradiel
→ Gemeentelijke voorzieningen
→ Maatschappelijke voorzieningen
→ Taalvoorzieningen
→ Juridische voorzieningen

Gemeentelijke voorzieningen
Gebiedsteam Tytsjerksteradiel
Heeft u bijvoorbeeld vragen over hulp in de huishouding, omgaan met een beperking,
eenzaamheid, dagbesteding of over ondersteuning van uw inkomen? Dan kunt u bij het
Gebiedsteam terecht. Het Gebiedsteam biedt hulp of ondersteuning op het gebied van
zorg, welzijn, wonen en werk.
Een medewerker komt dan bij u thuis om uw hulpvraag te bespreken. Samen wordt er
gezocht naar een oplossing die past bij uw situatie. De medewerker van het Gebiedsteam
kan u ook in contact brengen met specialistische professionals. Het Gebiedsteam werkt
onafhankelijk; dat wil zeggen dat zij uw belang en hulpvraag centraal stellen.
Wilt u contact opnemen met het Gebiedsteam dan kan dat via
telefoonnummer 0511 460 767 of per e-mail tdzuid@dorpenteamtdiel.nl.

Amargi
Vindt u het moeilijk om de rekeningen op tijd te betalen? Heeft u nu nog geen financiële
problemen maar u bent hier wel bang voor dat dit zal komen? Blijf hier niet mee
rondlopen en vraag om hulp bij Amargi. Neem dan contact op met t-diel@amargi.nl.

Extra hulp nodig?
Voor alle regelingen in deze gids geldt: Als u het moeilijk vindt om iets aan te vragen en
u heeft niemand die u even kan helpen, dan kunt u het Gebiedsteam inschakelen. Zie
hiervoor bladzijde 24. U kunt ook de Papieren Brigade om hulp vragen. Op bladzijde 32
kunt u zien wat u dan moet doen.
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Schulddienstverlening
Heeft u schulden of bent u bang om in de financiële problemen te raken? Dan kunt
u contact opnemen met het Gebiedsteam. Het Gebiedsteam kan u in contact brengen
met vrijwilligers die u graag helpen om weer goed rond te komen, of u doorverwijzen
naar de schulddienstverlening bij de gemeente. Ook kunt u contact opnemen met
het Ping loket.Ping loket biedt namens de gemeente budgetadviesgesprekken en
budgetcoachingstrajecten aan. Ook voor allerlei financiële vragen kunt u hier terecht.
Het Ping loket kan u ook doorverwijzen naar de Schulddienstverlening bij de gemeente.

Voor (hulp)vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het Gebiedsteam,
de Schulddienstverlening van de gemeente of Ping (telefoon 14-0511 of info@ping.nl)

Bureau zelfstandigen Fryslân (BZF)
Wilt u voor uzelf beginnen, maar hebt u daarvoor te weinig geld of kennis en u kunt ook
niet terecht bij een andere kredietverlenende instantie?
Of… Werkt u al langer voor uzelf, maar hebt u nu extra financiering nodig en kunt u niet
bij andere financiers terecht?
De gemeente kan u mogelijk helpen. U kunt van de gemeente een aanvulling op uw
inkomen krijgen en/of een bedrijfskrediet. Dat staat in het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004. Het bureau zelfstandigen Fryslân voert deze regeling voor de
gemeente uit.
Meer informatie vindt u op www.bureauzelfstandigenfryslan.nl.
Het BZF is op werkdagen van 08.30 - 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 14 058.
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Maatschappelijke voorzieningen
Voedselbank Tytsjerksteradiel
Als u niet genoeg geld heeft om eten te kopen, dan kunt u terecht bij de Voedselbank
Tytsjerksteradiel in Burgum. De Voedselbank wordt door heel veel winkels en bedrijven
geholpen.
Om gebruik te kunnen maken van de Voedselbank moet u contact opnemen met de
Voedselbank in Tytsjerksteradiel. Door deze instantie wordt uw financiële situatie bij u
thuis in een persoonlijk gesprek beoordeeld. Hierdoor kan in alle rust uw situatie worden
besproken. Mocht tijdens dat gesprek blijken dat meer hulp of advisering nodig is, dan
geven zij dat door aan het dorpenteam.
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een voedselpakket ophalen bij de
Voedselbank, Hannelswei 17/B 9251 MR Burgum.
Meer informatie vindt u op www.voedselbankt-diel.nl.

Kleding- en speelgoedbank
Wanneer u een minimuminkomen heeft van minder dan 115% van het
bijstandsinkomen, dan kunt u gebruik maken van de kleding- en speelgoedbank. U
dient hiervoor wel aangemeld te worden door een maatschappelijke organisatie. Op de
website leest u welke dat zijn.
Wanneer u gebruik mag maken van de kleding- en speelgoedbank dan kunt u
maandelijks 5 artikelen gratis per gezinslid ophalen. Dit kan kleding, schoenen,
speelgoed of iets anders zijn. Inwoners die niet onder het minimum vallen kunnen ook
gebruik maken van de kleding- en speelgoedbank. Zij moeten hiervoor betalen.
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Iedere laatste donderdag en vrijdag van de maand is er uitverkoop, dan worden artikelen
voor de helft van het geld aangeboden.
De kleding- en speelgoedbank is gevestigd aan de mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 24,
9251 GA in Burgum. Openingstijden: donderdag en vrijdag van 09.30 -13.30 uur.
Meer informatie vindt u op www.kledingbankburgum.nl. U kunt ook contact
opnemen via email info@kledingbankburgum.nl.

Kringloopwinkel Estafette Burgum
Binnen de gemeente is een kringloopwinkel gevestigd. Hier kunt u terecht voor goede
tweedehands spullen. De Kringloopwinkel heeft ruime openingstijden en is gevestigd
aan de Lageweg 17, 9251 JT Burgum.
Meer informatie vindt u op www.omrin.nl of via telefoonnummer 0511 46 92 11.

Repair Café
Heeft u een klein apparaat dat niet meer werkt? Bijvoorbeeld een keukenmachine of
een stofzuiger? Of heeft u technisch advies nodig? Dan staat het technisch team van het
Repair Café voor u klaar! De technici van het Repair Café kunnen kleine reparaties gratis
uitvoeren. Alleen de onderdelen die nodig zijn kosten geld. De reparatie is natuurlijk wel
altijd goedkoper dan een nieuw apparaat.
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Het Repair Café draait om het (samen) repareren. In het Repair Café is gereedschap
en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op bijvoorbeeld
kleding, meubels, elektrische apparaten en speelgoed. Ook zijn er handige en kundige
vrijwilligers aanwezig, zoals elektriciëns, naaisters en timmerlieden, die helpen bij de
reparatie.
Het Repair Café vindt elke 1e zaterdag van de maand tussen 09.00 en 12.00 uur plaats bij
kringloopwinkel Estafette in Burgum. Meer informatie vindt u op www.repaircafe.nl.

Humanitas-afdeling Noordoost Friesland
De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen die tijdelijk in de problemen zitten. Zij
helpen deze mensen om de regie over hun leven (weer) op te pakken. Bijvoorbeeld als
u uw administratie niet op orde heeft, als u eenzaam bent, als een dierbare is overleden
of als u iets anders heeft meegemaakt wat u niet in de koude kleren is gaan zitten. Een
vrijwilliger van Humanitas kan u dan steun bieden. Dit is altijd tijdelijk en gratis.
Home-Start
In elk gezin komen weleens spanningen voor. Bijvoorbeeld door ziekte, overbelasting,
problemen met kinderen, partner, werk of geld. Vaak kunnen ouders dat prima zelf
oplossen. Zo niet, dan is een luisterend oor of helpende hand heel fijn. Doe dan een
beroep op Home-Start, bedoelt voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar.
Humaa(N)tjes
Soms dreigen mensen vanwege een beperking in een isolement te raken. Gelukkig zijn
er dan vrijwilligers van Humanitas. Ze willen hulp en gezelschap bieden, zodat het leven
weer meer kleur krijgt en het verloren gegane zelfvertrouwen kan terugkomen.
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Thuisadministratie
Een kundige vrijwilliger gaat u helpen om uw financiën en administratie op orde te
brengen en te houden. Blijf niet rondtobben, als u door welke reden dan ook het
overzicht bent kwijtgeraakt. Humanitas helpt u weer op weg.
Speciaal voor kinderen
Humanitas heeft ook vrijwilligers die het leuk vinden om uw kinderen voor te lezen.
Bijvoorbeeld als u zelf moeite heeft met de Nederlandse taal. Dit is bedoeld voor
kinderen tussen de 2 en 12 jaar en kan gewoon bij u thuis.
Ook zijn er de Humanitas Kindervakantieweken. Als u door omstandigheden niet op
vakantie kan met uw kinderen, dan kunnen zij er met Humanitas op uit. Tijdens de
Kindervakantieweken kunnen ze sporten, spelletjes doen en zijn er creatieve activiteiten.
De Kindervakantieweken zijn er voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar.
Meer informatie vindt u op www.humanitas.nl. U kunt ook contact
opnemen via e-mail no.friesland@humanitas.nl.

Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk helpt vluchtelingen en asielzoekers vanaf het moment van
binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Dit doen zij
door hen te ondersteunen bij de asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en het
vinden van werk.
Meer informatie vindt u op www.vluchtelingenwerk.nl.
U kunt ook contact opnemen via het telefoonnummer 0511 46 91 45
of per email info-noord@vluchtelingenwerk.nl.
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KEaRN Vrijwilligerscentrale
Inwoners die graag met twee voeten in de samenleving staan, kunnen zich als vrijwilliger
aanmelden bij KEaRN Vrijwilligerscentrale. Deze organisatie ondersteunt inwoners bij het
zoeken naar een leuke vrijwilligersbaan.
Daarnaast biedt de Vrijwilligerscentrale ook ondersteuning aan organisaties die
vrijwilligers zoeken en/of met vrijwilligers werken.
Meer informatie vindt op www.vrijwilligerscentrale-burgum.nl
of via welzijnsorganisatie KEaRN telefoonnummer 0511 46 78 08.

WurkCafé
Het WurkCafé biedt aan mensen, die om welke reden dan ook op zoek zijn naar een baan,
de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. In een ongedwongen sfeer en een vertrouwde
omgeving kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Verhalen worden gedeeld over het
leven zonder een betaalde baan. Ook is er ruimte om te netwerken, het geven van tips en
het aandragen van gerelateerde thema’s.
Het WurkCafé is een burgerinitiatief met ondersteuning van KEARN en de Protestante
Gemeente Burgum en wordt maandelijks georganiseerd van 10-12 uur.
Meer informatie vindt u op www.wurkcafeburgum.nl
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Taalvoorzieningen
Bibliotheek DBieb
Er zijn drie bibliotheken in de gemeente Tytsjerksteradiel. Tot 18 jaar is het abonnement
op de bibliotheek gratis. Alle inwoners van deze gemeente kunnen boeken, tijdschriften
en muziek lenen.
Bij de DBieb kunt u ook terecht voor het volgende:
→ Gratis computergebruik belastingzaken
→ WiFi (gratis)
→ Individuele werkplekken
→ Internet
→ Studieplaatsen
Adressen:
→ Bibliotheek Burgum: Schoolstraat 27, 9251 EA
→ Bibliotheek Gytsjerk: Simke Kloostermanstrjitte 6, 9061 BE
→ Bibliotheek Hurdegaryp: Fuormanderij 3, 9254 GS
De bibliotheken zijn telefonisch bereikbaar via 058 234 77 77.
Meer informatie hierover vindt u op www.dbieb.nl.

Extra hulp nodig?
Voor alle regelingen in deze gids geldt: Als u het moeilijk vindt om iets aan te vragen en
u heeft niemand die u even kan helpen, dan kunt u het Gebiedsteam inschakelen. Zie
hiervoor bladzijde 24. U kunt ook de Papieren Brigade om hulp vragen. Op bladzijde 32
kunt u zien wat u dan moet doen.
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Digi-Taalhuis
Het kan zijn dat u moeite heeft met het invullen van formulieren en het lezen van
brieven en documenten. Binnen het Digi-Taalhuis zijn er vrijwilligers die u helpen bij het
verbeteren van uw taalvaardigheid. Ook het (beter) leren omgaan met een computer
behoort tot de mogelijkheden. Er is studiemateriaal beschikbaar en er staan computers
met programma’s die helpen om beter te leren lezen, schrijven en rekenen.
Voor meer informatie of taalondersteuning kunt u een bezoek brengen aan DBieb,
Schoolstraat 27 in Burgum of bellen naar 058 234 77 77.

Papierenbrigade
Het kan zijn dat u problemen heeft met het aanvragen van voorzieningen, regelingen
en toeslagen. De vrijwilligers van de papierenbrigade (onderdeel van KEaRN/De Opstap)
kunnen u helpen met het invullen van de formulieren.
Zij kijken samen met u naar uw inkomsten en uitgaven. Afhankelijk van uw situatie
kunt u wellicht in aanmerking komen voor verschillende toeslagen of regelingen. De
vrijwilligers kennen de regelingen en kijken samen met u of u hiervoor in aanmerking
komt. Zij verzorgen met u de aanvraag en de afhandeling.
Wilt u geholpen worden met het invullen van formulieren?
Neem dan contact op met welzijnsorganisatie KEaRN/De Opstap,
telefoon 0511 46 52 00 (maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur).
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Juridische voorzieningen
Juridisch loket
Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie waar iedere burger terecht kan
voor gratis juridisch advies. Als u verdere hulp van een advocaat nodig heeft – en u heeft
recht op gesubsidieerde rechtsbijstand – vergoedt de overheid het grootste deel van de
kosten. U betaalt dan zelf een eigen bijdrage. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u bij
de gemeente alleen bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van eigen bijdrage
rechtsbijstand als u eerst bij het Juridisch Loket bent geweest.
Het Juridisch Loket heeft een landelijk telefoonnummer. Hier kunt u terecht voor
informatie of een afspraak met een van de medewerkers. Het telefoonnummer
is 0900 - 8020, u betaalt hiervoor € 0,25 per minuut.
U kunt het Juridisch Loket ook via www.juridischloket.nl een e-mail sturen.

Cliëntenraad werk en inkomen
De cliëntenraad werk en inkomen behartigt de belangen van inwoners in
Tytsjerksteradiel die van een minimuminkomen moeten leven. De cliëntenraad heeft
hiervoor een adviserende rol aan het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente. In de cliëntenraad zitten onder meer cliënten van werk & inkomen uit de
gemeente Tytsjerksteradiel. Dat zijn uitkeringsgerechtigden en andere inwoners die van
een minimuminkomen rond moeten komen. Deze leden van de cliëntenraad kennen de
problemen van de minima dus uit eigen ervaring. Zij zijn echte “ervaringsdeskundigen”.
De cliëntenraad Werk & Inkomen heeft een eigen site www.crwwbtdiel.nl.
Hun adviezen aan de gemeente kunt u daar lezen. De cliëntenraad is
bereikbaar via cr.tdiel00@gmail.com.
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

Belangrijke adressen en
telefoonnummers
Hieronder vindt u een algemeen overzicht van alle instanties die in deze gids
zijn genoemd. De lijst is op alfabetische volgorde opgesteld. Op die manier
kunt u snel de gegevens van de door u gezochte instantie terugvinden.

A
B

Amargi
→ www.kearn.nl/vrijwillige-inzet-en-mantelzorg/amargi
→ t-diel@amargi.nl

Belastingdienst
→ Website: www.belastingdienst.nl
→ Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis)

Bibliotheek DBieb/Digi-Taalhuis
→ Bibliotheek Burgum: Schoolstraat 27, 9251EA
→ Bibliotheek Gytsjerk: Simke Kloostermanstrjitte 6, 9061BE
→ Bibliotheek Hurdegaryp, Fuormanderij 3, 9254GS
→ De bibliotheken zijn telefonisch bereikbaar via 058 23 47 777
→ Website: www.dbieb.nl

Bureau zelfstandigen Fryslân
→ Website: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl
→ Telefoonnummer: 14 058 (werkdagen van 08.30 - 16.00 uur)
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C
D
G
H
J

Cliëntenraad werk en inkomen
→ Website http://crwwbtdiel.nl/
→ E-mail: cr.tdiel00@gmail.com

DUO
→ Website: www.duo.nl
→ Telefoonnummer: 050 599 77 55

Gebiedsteam Tytsjerksteradiel
→ Telefoonnummer: 0511 46 07 67
→ E-mail: tdzuid@dorpenteamtdiel.nl

Gemeente Tytsjerksteradiel
→ Website: www.t-diel.nl
→ Telefoonnummer: 14 0511

Humanitas
→ Website: www.humanitas.nl
→ E-mail: no.friesland@humanitas.nl

Juridisch loket
→ Website: www.juridischloket.nl
→ Telefoonnummer: 0900 – 8020 (25 eurocent per minuut)
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K

KEaRN welzijnsorganisatie
→ Elingsloane 2a, 9251 MN Burgum
→ Website: www.kearn.nl
→ 0511 46 52 00
→ E-MAIL: info@kearn.nl

Kleding- en speelgoedbank
→ Website: www.kledingbankburgum.nl
→ Email: info@kledingbankburgum.nl
→ Adres: Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 24, 9251 GA in Burgum.

Kredietbank Nederland, kantoor Leeuwarden
→ Bezoekadres: Gardeniersweg 10, Leeuwarden
→ Postadres: Postbus 7695, 8903 JR Leeuwarden
→ Telefoon: 088 62 62 777
→ E-mail: info@kbnl.nl

Kringloopwinkel Estafette Burgum
→ Adres: Lageweg 17, 9251 JT Burgum
→ Telefoon: 0511 46 92 11

P
S
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Papierenbrigade
→ Welzijnsorganisatie KEaRN
→ telefoon 0511 46 52 00

Schuldhulpverlening Ping
→ Website: www.ping.nl
→ E-mail: info@ping.nl

SVB
→ Website: www.svb.nl
→ Telefoonnummer algemeen: 050 31 69 000
→ Telefoonnummer kinderbijslag: 050 31 69 020

U
V

UWV
→ Website: www.uwv.nl
→ Telefoonnummer: 0900 9294

Vakantiebank
→ Website: www.devakantiebank.nl

Vluchtelingenwerk
→ Website: www.vluchtelingenwerk.nl
→ Telefoon: 0511 46 91 45
→ E-mail: nanjaversprille@vluchtelingenwerk.nl

Voedselbank
→ Website: www.voedselbankt-diel.nl
→ Adres: Voedselbank, Hannelswei 17/B 9251 MR Burgum.

Vrijwilligerscentrale Burgum
→ Website: www.vrijwilligerscentrale-burgum.nl
→ Telefoonnummer: 0511 46 78 08 (of via welzijnsorganisatie KEaRN)

W

WurkCafé
→ Website: www.wurkcafeburgum.nl
→ Adres: Elingsloane 17A, 9251 MN Burgum
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Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum
www.tytsjerksteradiel.nl
gemeente@tytsjerksteradiel.nl

Colofon
De informatie in deze gids is met de grootste
zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan
het gebeuren dat informatie verandert of
bedragen en voorwaarden aangepast worden.
Aan de informatie in deze gids kunnen dan
ook geen rechten ontleend worden. Kijk ook
op www.t-diel.nl voor de actuele informatie.

Welke regelingen heeft de gemeente voor mensen
met weinig inkomen in Tytsjerksteradiel?

Het kan gebeuren dat u naast uw inkomen extra financiële ondersteuning nodig heeft. Daarom
zijn er een aantal regelingen die u daarbij kunnen helpen. In de gids ‘Een extraatje in de
portemonnee‘ leest u welke regelingen dit zijn. Of u hiervoor in aanmerking komt is
afhankelijk van onder andere uw leeftijd, inkomen, vermogen en gezinssamenstelling.

Een regeling aanvragen

U moet zelf de aanvraag doen. Hierdoor kunnen wij uw situatie en het recht hebben op, goed
beoordelen.
Een aanvraag indienen gaat vaak digitaal. Beschikt u niet over een computer? Dan kunt u gebruik
maken van de computer in de hal van het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel.

Wanneer heeft u recht op deze regelingen?

→ U woont in de gemeente Tytsjerksteradiel
→ Uw inkomen is lager dan de inkomensgrens. Dit verschilt per regeling.
→ Uw vermogen is lager dan de vermogensgrens.

Tabellen geven duidelijkheid

Op de achterzijde treft u de inkomens- en vermogenstabel. Hieronder staat de vermogensgrens
omschreven.
Deze tabellen kunt u gebruiken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de regelingen.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via 14 0511. Zij helpen u graag.

Vermogensgrens
Situatie
Alleenstaand
Alleenstaande ouder/verzorger
Gehuwd of samenwonend
Vermogen in eigen woning

Maximale vermogen
€ 6.225,00
€ 12.450,00
€ 12.450,00
€ 52.500,00

Inkomens- en vermogenstabel
Uw netto maandinkomen is lager dan:
Personen van 18 t/m 20 jaar
zonder kinderen
Alleenstaand
Gehuwd of samenwonend < 21 jaar
Gehuwd of samenwonend,
1 persoon > 21 jaar
Personen van 18 tot 21 jaar met kinderen
Alleenstaande ouder

Inkomen
bijstand
€ 246,79
€ 493,58

Inkomen
110%*
€ 271,47
€ 542,94
€
1.056,96

Inkomen
120%*
€ 296,15
€ 592,30
€
1.153,04

Inkomen
125%*
€ 308,49
€ 616,98
€
1.201,09

Inkomen
130%*
€ 320,83
€ 641,65
€
1.249,13

€ 246,79

€ 271,47

€ 296,15

€ 308,49

Gehuwd of samenwonend < 21 jaar

€ 779,21

€ 857,13

€ 935,05

€ 974,01

Gehuwd of samenwonend,
1 persoon > 21 jaar
Personen >21 jaar <pensioengerechtigde
leeftijd

€
1.246,50

€
1.371,15

€
1.495,80

€
1.558,13

€ 320,83
€
1.012,97
€
1.620,45

Alleenstaand

€ 999,70

Alleenstaande ouder/verzorger

€ 999,70

€
1.099,67
€

€
1.199,64
€

€
1.249,63
€

€
1.299,61
€

€ 960,87

Gehuwd of samenwonend
Pensioengerechtigden
Alleenstaand
Alleenstaande ouder/verzorger
Gehuwd of samenwonend
Kostendelersnorm: Meer persoons huishouden
van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
2 Persoonshuishouden
3 Persoonshuishouden
4 Persoonshuishouden
5 Persoonshuishouden

€
1.428,14

1.099,67
€
1.570,95

1.199,64
€
1.713,77

1.249,63
€
1.785,18

1.299,61
€
1.856,58

€
1.117,44
€
1.117,44
€
1.514,70

€
1.229,18
€
1.229,18
€
1.666,17

€
1.340,93
€
1.340,93
€
1.817,64

€
1.396,80
€
1.396,80
€
1.893,38

€
1.452,67
€
1.452,67
€
1.969,11

€ 714,07
€ 618,86
€ 571,26
€ 542,69

€ 785,48
€ 680,75
€ 628,39
€ 596,96

€ 856,88
€ 742,63
€ 685,51
€ 651,23

€ 892,59
€ 773,58
€ 714,08
€ 678,36

€ 928,29
€ 804,52
€ 742,64
€ 705,50

→ Bedragen zijn excl. vakantiegeld en gebaseerd op de bijstandsnormen van 1 januari 2020
→ Drukfouten zijn onder voorbehoud
→ Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

