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Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen 

met maatschappelijke activiteiten; dat moet 

mogelijk zijn voor iedereen. Ook als u een laag 

inkomen heeft. De Sociale Dienst Oost Achterhoek 

spant zich in om u financieel te helpen waar dat 

nodig en mogelijk is. Dat gaat natuurlijk niet 

lukraak. Daarvoor zijn allerlei regelingen van kracht 

die kunnen verschillen afhankelijk van de gemeente 

waar u woont. Deze brochure geeft de belangrijkste 

regelingen weer.   

Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk 
niet volledig. Voor alle informatie kunt u terecht op www.sdoa.nl of  
www.geldkompasoostachterhoek.nl
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Bent u alleenstaande ouder van 65 jaar of ouder?
Dan hebt u met een inkomen beneden de € 1.333,- waarschijnlijk recht op een 
of meerdere regelingen. Ook als uw inkomen tussen de € 1.333,- en € 1.454,- 
ligt, hebt u waarschijnlijk recht op een of meer regelingen, maar moet u 
misschien een gedeelte zelf betalen. Hebt u een inkomen van meer dan 
€ 1.454,-, dan hebt u waarschijnlijk geen recht op inkomensondersteuning.  

Bent u alleenstaande tussen de 21 en 65 jaar?
Dan hebt u met een inkomen beneden de € 965,- waarschijnlijk recht op een 
of meerdere regelingen. Ook als uw inkomen tussen de € 965,- en € 1.053,- 
ligt, hebt u waarschijnlijk recht op een of meer regelingen, maar moet u 
misschien een gedeelte zelf betalen. Hebt u een inkomen van meer dan 
€ 1.053,-,  dan hebt u waarschijnlijk geen recht op inkomensondersteuning.  

Bent u alleenstaande van 65 jaar of ouder?
Dan hebt u met een inkomen beneden de € 1.059,- waarschijnlijk recht op een 
of meerdere regelingen. Ook als uw inkomen tussen de € 1.059,- en € 1.155,- 
ligt, hebt u waarschijnlijk recht op een of meer regelingen, maar moet u 
misschien een gedeelte zelf betalen. Hebt u een inkomen van meer dan 
€ 1.155,-, dan hebt u waarschijnlijk geen recht op inkomensondersteuning.  

Kom ik in aanmerking voor bijzondere bijdragen?

In principe wordt iedere aanvraag voor bijzondere bijstand apart beoordeeld, 
maar er zijn natuurlijk algemene richtlijnen. Die hebben te maken met uw 
leeftijd (bent u jonger of ouder dan 65?), met uw gezinssituatie (woont u alleen 
of gezamenlijk, heeft u kinderen waarvoor u moet zorgen?) en met uw inkomen.  
Via onderstaand overzicht kunt u van te voren al redelijk inschatten of u wel 
of niet recht heeft op regelingen voor bijzondere bijstand. De genoemde 
norminkomens wijzigen twee maal per jaar. Kijk voor de actuele bedragen 
voor de zekerheid op www.socialedienstoostachterhoek.nl  

Bent u getrouwd of woont u samen en bent u tussen de 21 en 65 jaar?
Dan hebt u, als uw gezamenlijk inkomen beneden de € 1.379,- ligt 
waarschijnlijk recht op een of meerdere regelingen. Ook als uw gezamenlijk 
inkomen tussen de € 1.379,- en € 1.505,- ligt, hebt u waarschijnlijk recht op 
een of meer regelingen, maar moet u misschien een gedeelte zelf betalen. 
Hebt u een gezamenlijk inkomen van meer dan € 1.505,-, dan hebt u 
waarschijnlijk geen recht op inkomensondersteuning.  

Bent u getrouwd of woont u samen en is één van u beiden 65 jaar of ouder?
Dan hebt u, als uw gezamenlijk inkomen beneden de € 1.458,- ligt 
waarschijnlijk recht op een of meerdere regelingen. Ook als uw gezamenlijk 
inkomen tussen de € 1.458,- en € 1.590,- ligt, hebt u waarschijnlijk recht op 
een of meer regelingen, maar moet u misschien een gedeelte zelf betalen. 
Hebt u een gezamenlijk inkomen van meer dan € 1.590,-, dan hebt u 
waarschijnlijk geen recht op inkomensondersteuning.  

Bent u alleenstaande ouder tussen de 21 en 65 jaar?
Dan hebt u met een inkomen beneden de € 1.241,- waarschijnlijk recht op een 
of meerdere regelingen. Ook als uw inkomen tussen de € 1.241,- en € 1.354,- 
ligt, hebt u waarschijnlijk recht op een of meer regelingen, maar moet u 
misschien een gedeelte zelf betalen. Hebt u een inkomen van meer dan 
€ 1.354,-, dan hebt u waarschijnlijk geen recht op inkomensonder steuning.  
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Is uw situatie zo dat u -ook als uw inkomen iets te hoog lijkt te zijn- aanspraak 
zou kunnen maken op meer dan € 300,- aan vergoedingen, dan is het zinvol 
toch een aanvraag in te dienen. Misschien kunt u wel een deel vergoed krijgen. 
Komt u niet in aanmerking voor bijzondere bijstand of een uitkering op grond 
van het minimabeleid, maar kunt u door schulden of bijzondere omstandig-
heden toch niet rondkomen, neemt u dan contact op met de Sociale Dienst of 
de Stadsbank Oost Nederland.   

Welke regelingen en bijdragen zijn er eigenlijk?

Het is mogelijk om een bijdrage te krijgen voor sociaal culturele en sportieve 
activiteiten. Denk daarbij aan het lidmaatschap van een sportvereniging of 
het meedoen aan de toneelclub in het wijkgebouw. 
Deze bijdrage bedraagt in: 
• Winterswijk maximaal € 200,- per kind tot 18 jaar en € 150,- per volwassene;
• Oost Gelre maximaal € 300,- per kind tot 18 jaar en € 125,- per volwassene;
• Berkelland maximaal € 200,- per kind tot 18 jaar en € 100,- per volwassene.

In Winterswijk en Oost Gelre worden de kosten voor het behalen van zwem
diploma A voor kinderen vanaf 4 jaar vergoed. In Berkelland geldt daarvoor 
een eigen gemeentelijke regeling.

Ouders met schoolgaande kinderen komen voor een bijdrage in aanmerking.
In Winterswijk is dat voor kinderen op de basisschool € 125,- per kind en voor 
kinderen op het vervolgonderwijs € 200, per kind. In Berkelland zijn die 
bedragen € 175,-  en € 350,-. 

Computer en internet voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar in het 
voortgezet of beroepsonderwijs kunnen gedeeltelijk worden vergoed. 
Een gezin kan iedere vijf jaar een computer met toebehoren tot maximaal  
€ 500, vergoed krijgen. In Winterswijk komt ook een internet abonnement 
tot maximaal € 20,- per maand voor vergoeding in aanmerking. 

Peuterspeelzaalbezoek kan in bepaalde gevallen worden vergoed.
Dat geldt alleen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Winterswijk vergoedt alleen 
als peuterspeelzaalbezoek noodzakelijk is. Oost Gelre vergoedt de eigen 
bijdrage tot twee dagdelen per week en eventuele extra dagdelen als die 
noodzakelijk zijn. Ook Berkelland vergoedt alleen als peuterspeelzaalbezoek 
noodzakelijk is. Daarvoor wordt wel eerst de bijdrage voor sociaal culturele en 
sportieve activiteiten aangesproken.

Als mensen niet meer zelf kunnen koken is een vergoeding voor de extra 
kosten van maaltijdvoorziening mogelijk. 
Winterswijk en Oost Gelre vergoeden de kosten boven € 4,20 per persoon per 
maaltijd. Berkelland vergoedt de kosten boven € 2,16 per gezin per maaltijd. 

Soms betaalt de sociale dienst mee aan duurzame gebruiksgoederen.
Is uw wasmachine, diepvries, magnetron, koelkast, kooktoestel, matras of 
stofzuiger kapot en kan niet meer worden gerepareerd? Dan is het mogelijk 
dat u voor de aanschaf van zo’n noodzakelijk apparaat bijstand ontvangt.  
Dat kan alleen als u al minstens drie jaar een minimum inkomen heeft en 
daarvoor geen geld opzij heeft kunnen leggen. Deze bijdrage wordt slechts 
een keer per vijf jaar verstrekt. De richtprijzen vindt u in onderstaande tabel.

• Wasmachine € 405,-
• Diepvries € 230,-
• Magnetron € 95,-
• Koelkast € 225,-

• Kooktoestel € 285,-
• Matras € 100,-
• Stofzuiger € 100,-

Richtprijzen bijdrage duurzame gebruiksgoederen
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Bijzondere bijstand voor bijzondere uitgaven
Sommige zaken zijn echt noodzakelijk, maar met een laag inkomen lukt het 
niet altijd om die dingen te betalen. Wat echt noodzakelijk is, verschilt voor 
iedereen. Daarom is er ook geen standaardlijst van bijzondere uitgaven die 
voor bijstand in aanmerking komen. Gezamenlijk bespreken we uw situatie en 
kijken wat er mogelijk is. Daarvoor zijn er tal van regelingen voor uiteen-
lopen  de situaties. Denk aan bijzondere woonkosten, het levensonder houd 
van 18 tot 20-jarigen die niet meer thuis kunnen wonen, aflossing van 
leenachterstand. Uw eigen draagkracht is bij deze regelingen van belang.  
Hoe meer uw inkomen boven de bijstandgrens uitkomt hoe minder de Sociale 
Dienst bijdraagt.

Bijstand voor bijzondere groepen
Mensen in bijzondere omstandigheden maken vaak extra kosten. De Sociale 
Dienst verstrekt bepaalde mensen een extra bijdrage, simpelweg omdat ze tot 
een bepaalde groep behoren. Dit noemen we categoriale bijzondere bijstand. 
Dat geldt voor mensen die 65 jaar zijn en voor chronisch zieken. Onder de term 
chronisch zieken vallen mensen die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn, mensen 
die een WMOvoorziening gebruiken, mensen met een vergoeding van het CAK 
en mensen met een gehandicapt kind dat thuis woont en waarvoor een 
vergoeding wordt ontvangen volgens de TOG regeling (tegemoetkoming 
ouders thuiswonende gehandicapte kinderen)
In Winterswijk bedraagt deze bijzondere bijstand € 165,- per persoon.
Oost Gelre keert € 150,- uit aan een alleenstaande en € 200,- aan echtparen die 
beiden tot de categorie behoren. In Berkelland zijn die bedragen € 200,- voor 
een alleenstaande en € 300,- voor echtparen die beiden tot de categorie horen.       

Langdurigheidtoeslag
Voor iedereen die al drie jaar of langer een inkomen heeft op bijstandsniveau 
is er de langdurigheidtoeslag. Dat is een extra bijdrage die u vrij kunt 
besteden. Voor een alleenstaande bedraagt deze toeslag € 355,- per jaar.  
Een alleenstaande ouder ontvangt € 455,- en een echtpaar mag rekenen op  
€ 505,- per jaar. Deze toeslag geldt niet voor studerenden.

toeslag wijzigt regelmatig. Kijk voor de actuele bedragen voor de zekerheid 
op www.sdoa.nl  

Financiële hulpverlening

Niet alleen de Sociale Dienst kan u helpen met financiële problemen. Er zijn ook 
andere instanties en regelingen die u er weer financieel bovenop kunnen helpen.

Schuldhulpverlening
Zijn uw schulden te hoog opgelopen, dan kan de Sociale Dienst ervoor zorgen 
dat een schuldhulpverlener van de Stadsbank Oost Nederland u helpt. Samen 
met deze hulpverlener wordt geprobeerd aflossingsregelingen met uw 
schuldeisers te treffen. Lukt dat niet, dan kan de Stadsbank u op weg helpen 
om de Wet schuldsanering natuurlijke personen toe te passen. Uw financiële 
situatie wordt dan enkele jaren door een curator / bewindvoerder geregeld en 
daarna bent u van uw schuld af.

Collectieve aanvullende zorgverzekering
Heeft u een inkomen dat maximaal 110% van de bijstandsnorm bedraagt en 
geen vermogen boven de vermogensgrens en bent u verzekerd bij Menzis, dan 
komt u in aanmerking voor de collectieve aanvullende zorgverzekering. U ont-
vangt dan u een korting op de basisverzekering en enkele extra vergoedingen 
voor medische kosten. Een aanvraagformulier kunt u ophalen bij het werkplein, 
de servicepunten of uw gemeentekantoor. Als u bijzondere bijstand aanvraagt 
voor medische kosten en u bent verzekerd bij Menzis, dan gaan wij ervan uit dat 
u ook de aanvullende verzekering heeft afgesloten. Vaak zult u dan geen 
bijzondere bijstand nodig hebben omdat de zorgverzekeraar veel vergoedt. 

Kwijtschelding belastingen
Soms is het mogelijk dat de afvalstoffenheffing en rioolheffing worden kwijt ge-
schol den. Dat wordt echter niet door de Sociale Dienst geregeld. De kwijt schelding 
kunt u aanvragen bij de afdeling belastingen van uw eigen gemeente.
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Let op

-  Het ontvangen van de in deze brochure genoemde bijdragen van de 
Sociale Dienst is altijd aanvullend. Het heeft dus geen gevolgen voor uw 
recht op andere inkomensondersteunende maatregelen.

-  Voor iedereen wordt een individuele regeling afgesproken. U kunt aan 
de algemene informatie in deze brochure geen rechten ontlenen.

-  Pas als u op uw aanvraag een toezegging heeft ontvangen is duidelijk dat 
u daadwerkelijk de gevraagde vergoeding krijgt. Maakt u dus geen kosten 
voordat u die toezegging heeft ontvangen.     

Eigen vermogen

Regelingen om het inkomen aan te vullen zijn er om mensen, die daarvoor 
niet het geld hebben, toch zoveel mogelijk mee te laten doen in de samen-
leving. Heeft u dus veel eigen spaargeld, dan moet u dat eerst aanspreken 
voor u een beroep kunt doen op deze regelingen. De eerste  € 11.110,- 
spaargeld van echtparen en alleenstaande ouders wordt bij het bepalen van 
de ondersteuning niet meegerekend. Voor een alleenstaande wordt  € 5.555,- 
vrijgelaten. Heeft u een eigen huis, dan gelden daarvoor andere bepalingen, 
maar een eigen huis betekent lang niet altijd dat u geen recht heeft op 
bijstand. Neemt u daarvoor contact met ons op. 

Sociale Dienst 
Oost Achterhoek

Iedereen doet mee, niemand aan de kant



Informatie en aanvragen

De Sociale Dienst Oost Achterhoek is een samenwerking van de sociale 
diensten van gemeenten Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland. U kunt met 
ons in contact treden via Postbus 109, 7140 AC in Groenlo en telefoonnummer 
0544 474200. De website www.geldkompasoostachterhoek.nl geeft veel meer 
extra informatie over regelingen en bedragen. Ook kunt u rechtstreeks naar  
de website van de Sociale Dienst gaan: www.sdoa.nl.   

Natuurlijk kunt u ook altijd langskomen in uw eigen gemeente.
•  Voor de gemeente Berkelland, de gemeentewinkel aan de Marktstraat 1,  

7271 AX in Borculo (geopend tijdens kantooruren).
•  Voor de gemeente Oost Gelre, het zorgloket in Lichtenvoorde aan de 

Varsseveldseweg 2, 7131 BT in Lichtenvoorde (openingstijden: maandag, 
woensdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur en donderdag 
van 14.00 tot 19.00 uur) of het Zorgloket Groenlo, Den Papendiek, 
Buitenschans 48, 7141 EL in Groenlo (openingstijden: dinsdag en 
vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur).

•  Voor de gemeente Winterswijk, het zorgloket aan de Stationsstraat 25, 
7101 GH in Winterswijk (geopend tijdens kantooruren).

Aanvraagformulieren kunt u downloaden via de website www.sdoa.nl. 
Ze zijn ook verkrijgbaar bij de verschillende servicepunten en op de 
genoemde gemeentewinkel of zorgloketten. 
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