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Participatiebijdrage
De participatiebijdrage is een vergoeding voor allerlei veel voorkomende
kosten. Dit kunnen kosten zijn van de (sport) vereniging maar ook voor
bijvoorbeeld een koelkast of een identiteitskaart. U kunt de bijdrage van
2019 aanvragen tot 1 april 2020. De bijdrage bedraagt 173 euro per persoon
per kalenderjaar. U kunt ook een bijdrage aanvragen voor kinderen jonger
dan 18 jaar
Toeslag voor kinderen van 12 tot 18 jaar
Ouders hebben extra kosten voor schoolgaande kinderen daarom is voor
deze doelgroep een toeslag van 173 euro per kind per kalenderjaar. U
ontvangt deze toeslag alleen als u ook recht heeft op de
participatiebijdrage en daarnaast:
1. Uw kind 12 jaar of ouder is maar jonger dan 18 jaar;
2. U kinderbijslag krijgt voor uw kind; en
3. U verantwoordelijk bent voor het verzorgen van uw kind.
4. U kunt de bijdrage van 2019 aanvragen tot 1 april 2020.
5. Het is belangrijk om de kassabonnen en bankafschriften te bewaren tot
1 juli 2020.
U mag de participatiebijdrage en/of toeslag aan het volgende besteden:
Kinderopvang
Kleding
Kosten openbaar vervoer
Identiteitsbewijs
Rijles/rijexamen
Deelname aan
sport/cultuur/educatie
Voorwaarden Participatiebijdrage van
toepassing. Deze staan op het
aanvraagformulier en op de website: igsdsw.nl
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Ziektekostenverzekering Westerveld
De gemeente Westerveld biedt inwoners met een laag inkomen een
collectieve ziektekostenverzekering aan via Zilveren Kruis en De
Friesland Zorgverzekering.
Voordelen collectieve zorgverzekering:
 U mag meedoen zonder medische keuring;
 De zorgverzekeraar accepteert iedereen. De zorgverzekeraar mag u
alleen weigeren als u een premieachterstand heeft bij uw huidige
zorgverzekeraar.
 De gemeente Westerveld betaalt mee aan uw zorgverzekering.
 U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen,
fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen Wmo
De collectieve ziektekostenverzekering bestaat uit:
 verplichte basisverzekering, aanvullende verzekering en
tandartsverzekering
U kunt kiezen uit drie pakketten:
Optimaal aanvullend 1: u heeft weinig zorgkosten
Optimaal aanvullend 2: u heeft meer zorgkosten
Optimaal aanvullend 3: u heeft een grote zorgvraag en veel zorgkosten
Kinderen tot 18 jaar kunt u gratis laten meeverzekeren.
Wilt u weten of de collectieve ziektekostenverzekering geschikt is voor
u?
Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl en typ de naam van uw gemeente
in. Op deze site kunt u uw huidige zorgverzekering vergelijken met de
collectieve zorgverzekering. Ook kunt u via deze website een aanvraag
voor deelname aan de zorgverzekering indienen. Heeft u geen internet bel
dan op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur met ons centrale nummer 0521 –
538 980 en vraagt u naar de medewerker werk, zorg en inkomen. U krijgt
dan een aanvraagformulier en brochure toegezonden.
Voorwaarden bijzondere bijstand van
toepassing
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Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en
soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld
sportkleding). Het Jeugdsportfonds is voor kinderen en jongeren van 6 tot
en met 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een
sportvereniging. De bijdrage is maximaal € 225,00 per kind per seizoen.
Het geld gaat rechtstreeks naar de club of vereniging en/of de sportzaak.
Jeugdcultuurfonds
Met een bijdrage uit dit fonds kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel
of bijvoorbeeld breakdance. Het Jeugdcultuurfonds is voor kinderen en
jongeren van 6 tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet mee
kunnen doen aan culturele activiteiten. De bijdrage is maximaal € 425,00
per kind per seizoen. Het geld gaat rechtstreeks naar de
organisatie/vereniging.
Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag voor
een bijdrage uit het Jeugdsportfonds indienen. Dat gaat via een
tussenpersoon, zoals een jeugdhulpverlener, leerkracht, intern begeleider
in het basisonderwijs, decaan in het voortgezet onderwijs of een
maatschappelijk werker. Zij moeten wel aangemeld zijn bij het fonds.
Bijdrage aanvragen
U kunt bij uw hulpverlener of contactpersoon navragen of zij een aanvraag
voor u kunnen doen. Denk aan Welzijn MensenWerk, de Beweegcoach,
Voedselbank Westerveld of Stichting Kleding- en Speelgoedbank
Westerveld. Heeft u hier geen contactpersoon? Neem dan contact op met
de gemeente Westerveld en vraag naar de Beweegcoach.
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Tegemoetkoming zorgkosten
Als inwoner van de gemeente Westerveld kunt u (een)
tegemoetkoming(en) in de zorgkosten aanvragen als u voldoet aan
voorwaarden op het gebied van:
 Inkomen;
 Eigen risico van de zorgverzekering (alleen boven de 18 jaar);
 Chronische ziekte en/of een handicap.
De aanvraag kunt u indienen van 1 juli tot 1 oktober.
Er zijn twee soorten tegemoetkomingen:
Tegemoetkoming van € 100,Tegemoetkoming van € 200,U kunt in aanmerking komen voor één van beide, of voor allebei de
tegemoetkomingen.
De gemeente Westerveld voert deze regeling zelf uit. Op de website
www.gemeentewesterveld.nl kunt u lezen aan welke voorwaarden u moet
voldoen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming(en).
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Gemeentelijke Kredietbank
Heeft u schulden waar u niet uitkomt of vindt u het lastig om rond te
komen? De Gemeentelijke Kredietbank helpt u bij deze problemen.
Heeft u een bijstandsuitkering of een inkomen dat ongeveer even hoog is?
Wilt u een lening maar uw eigen bank of een andere bank wil u die niet
geven? Ook dan gaat u naar de Gemeentelijke Kredietbank (GKB).
Wilt u meer informatie?
Bel dan met de GKB. Het telefoonnummer is 0592 - 366 099.
Contacten zijn op afspraak. Die maakt u door ook te bellen met
telefoonnummer: 0592 - 36 60 99. Medewerkers van de GKB komen dan op
afspraak bij u thuis op bezoek.
Informatie kunt u vinden op de website www.degkb.nl.
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Contactgegevens
Voor vragen kunt u terecht op het Werkplein van de Intergemeentelijke
Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD).
Het bezoekadres is
De Vesting 11-13
8332 GL Steenwijk

Het postadres is
Postbus 300
8330 AH Steenwijk

De openingstijden van de IGSD Steenwijkerland & Westerveld zijn
Maandag
8.30 – 16.30 uur
Dinsdag
8.30 – 16.30 uur
Woensdag
8.30 – 16.30 uur
Donderdag
8.30 – 16.30 uur
Vrijdag
8.30 – 16.00 uur
Bereikbaarheid.
Telefoonnummer
E-mail
Website

0521 - 538 980
igsd@igsd-sw.nl
www.igsd-sw.nl

Heeft u nog vragen?
Belt u dan tijdens de openingstijden met de balie van de IGSD.
Ons telefoonnummer is (0521) 538 980.
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