Minimabeleid gemeente Hilversum
(peildatum 1 januari 2015)
Voor inwoners van Hilversum mag een laag inkomen geen belemmering zijn om mee te doen aan het
maatschappelijke bestaan. Inwoners moeten een zodanige financiële basis hebben dat ze de
mogelijkheid hebben om mee te doen, maar ook om in de toekomst hun positie te verbeteren. Met
behulp van inkomensondersteunende regelingen en incidentele bijstand dragen we eraan bij dat
inwoners kunnen participeren.
Er bestaat een onderscheid in
- Collectieve bijzondere bijstand: de voorwaarden om voor een dergelijke regeling in aanmerking
te komen zijn voor iedere inwoner van Hilversum gelijk; primair gaat het om het hebben van een
inkomen op bijstandsniveau of iets daarboven.
- Individuele bijzondere bijstand: op basis van individuele omstandigheden (hiervoor worden
criteria toegepast) én draagkracht en/of vermogen wordt bepaald of een inwoner voor
bijzondere bijstand in aanmerking komt. (Zie ook onderstaand, onder ‘Individuele bijzondere
bijstand’.)
Een ander onderscheid wordt gemaakt in incidentele en periodieke bijzondere bijstand.

Beknopte samenvatting van het minimabeleid
Hieronder staat een beknopte samenvatting. Deze samenvatting geeft niet het volledige beleid weer.
Voor de verschillende regelingen verschillen de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Een
individuele beoordeling blijft noodzakelijk.

Individuele Inkomenstoeslag
Voor personen die drie jaar of langer op een minimuminkomen (100% van de bijstandsnorm) zijn
aangewezen en geen uitzicht op inkomstenverbetering bestaat de individuele inkomenstoeslag. De
toeslag kan jaarlijks worden aangevraagd en is een vrij te besteden bedrag.
Bedragen in 2015: Gehuwden € 600, alleenstaande ouder € 500, alleenstaande € 400

Regeling bijzondere bijstand gebruiksgoederen (BBG)
Personen die drie jaar of langer aangewezen zijn op een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen
bijzondere bijstand ontvangen voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen. De bijstand wordt in
de vorm van een budget verstrekt.
Bedragen:
Huishouden met kinderen: startbudget € 700, vervolgbudget € 350
Huishouden zonder kinderen: startbudget € 500, vervolgbudget € 200

Computerregeling
Voor de computerregeling komen in aanmerking:
 Gezinnen met schoolgaande kinderen met een minimuminkomen (110% van de bijstandsnorm),
 Inwoners met een bijstandsuitkering voor levensonderhoud die actief een traject naar werk
volgen.
Zij kunnen eenmaal per vijf jaar een budget van € 450,00 voor de aanschaf/vervanging van een computer
en eventuele toebehoren aanvragen.
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Regeling indirecte schoolkosten
De regeling houdt in een jaarlijkse tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten van ouders met een
inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.
Er wordt in hoogte van de tegemoetkoming onderscheid gemaakt in leerlingen die het basis of
voortgezet onderwijs volgen.
De kosten voor kinderen die het voortgezet onderwijs volgen zijn hoger, de tegemoetkoming is daarom
voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs ook hoger. Voor kinderen in het eerste jaar van
het voortgezet onderwijs wordt eenmalig een hoger bedrag verstrekt. In het eerste jaar worden namelijk
extra kosten gemaakt, zoals een schooltas, rekenmachine en materiaalkosten. De hoogte van de
vergoeding is een schatting van het gemiddelde van de kosten. Als indirecte schoolkosten kunnen onder
meer worden aangemerkt schrijfgerei en schriften, schooltas, ouderbijdrage onderwijs, schoolreisje en
excursie, materiaalkosten, huur kluisje en gymkleding.
Als tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten kan op aanvraag bijzondere bijstand worden
toegekend tot een bedrag van € 75,00 per schooljaar per ten laste komend kind dat basisonderwijs volgt.
Voor het eerste schooljaar dat het kind voortgezet onderwijs volgt kan op aanvraag een bedrag van €
250,00 worden toegekend en € 150,00 voor elk volgend schooljaar dat het kind voortgezet onderwijs
volgt.

Activiteitenregeling
Een tegemoetkoming per persoon kan worden verleend voor:
- Aantoonbare kosten van deelname aan culturele, educatieve, recreatieve en sportieve
activiteiten in georganiseerd verband en kosten voor materialen/kleding die nodig zijn om de
activiteiten te kunnen uitoefenen.
De vergoeding bedraagt maximaal € 140,00 per gezinslid en voor kinderen tot 18 jaar € 200,00 per jaar.
Het inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de geldende bijstandsnorm.
Activiteitenregeling
Voor personen tot 18 jaar

Voor personen vanaf 18 jaar

Een vergoeding van maximaal € 200,00 per kind
per jaar voor:
Kosten van deelname aan culturele, educatieve,
recreatieve en sportieve activiteiten in
georganiseerd verband.
Kosten van schoolkamp of sportkamp
Kosten van lidmaatschap van de bibliotheek
Zwemles, fietsles, dansles e.d. in georganiseerd
verband
Jeugdtijdschriften
Museumjaarkaart

Een vergoeding tot een maximum van € 140,00 per
persoon per jaar voor:
Kosten van deelname aan culturele, educatieve,
recreatieve en sportieve activiteiten in
georganiseerd verband.
Kosten voor een telefoon-, internet- of
krantenabonnement
Kosten van lidmaatschap van de bibliotheek
Zwemles, fietsles, dansles e.d. in georganiseerd
verband
NS-voordeelurenkaart
Museumjaarkaart

Collectieve zorgverzekering
De gemeente Hilversum heeft met ingang van 1 januari 2015 een collectieve zorgverzekering afgesloten
bij MENZIS. De gemeente Hilversum zorgt via de nieuwe collectieve zorgverzekering van Menzis voor
extra financiële ondersteuning van chronisch zieken of gehandicapten. Zij kunnen zich via de gemeente
voordelig verzekeren voor de extra zorgkosten. Hiermee compenseert de gemeente het afschaffen van
vergoedingen van het rijk op basis van de regeling Compensatie Eigen Risico en de Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten. Uit onderzoek bleek dat de vergoedingen soms bij mensen terecht
kwamen die het niet nodig hebben en dat mensen die het wel konden gebruiken er juist geen recht op
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hadden. De gemeenten krijgen nu geld om een alternatief te bieden. Hilversum kiest ervoor om
inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum financieel te ondersteunen met deze
zorgverzekering.
De premies zijn:
GarantVerzorgd2: € 113,87 plus de kosten van een GarantTandVerzorgd 1,2 of 3 (dit is inclusief 10 euro
korting, aangeboden door de gemeente)
GarantVerzorgd3: € 136,40 plus de kosten van een GarantTandVerzorgd 1,2 of 3 (dit is inclusief 40 euro
korting, aangeboden door de gemeente)
Bij beide pakketten kan de volgende tandverzekering worden gekozen:
GarantTandVerzorgd1: € 9,92
GarantTandVerzorgd2: € 16,33
GarantTandVerzorgd3: € 29,07

Individuele studietoeslag
Studenten zonder een arbeidsbeperking zijn in de regel in staat om iets bij te verdienen naast hun studie.
De individuele studietoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor inwoners van 18 jaar of
ouder, die studeren en door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen.
Deze studietoeslag is hiervoor een compensatie. De hoogte van de toeslag bedraagt € 120,00 per maand.
Voorwaarde is dat iemand ouder is dan 18 jaar en recht heeft op studiefinanciering of een
tegemoetkoming onderwijsbijdrage.

Individuele bijzondere bijstand
De uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan die niet kunnen
worden voldaan uit het inkomen of het vermogen. (NB: Er wordt rekening gehouden met eventuele
aanwezige draagkracht, dat wil zeggen dat de aanvrager op basis van het inkomen wellicht een deel van
de kosten zelf kan betalen. Deze draagkracht wordt berekend van een inkomen tot 110% van het sociaal
minimum.) De beoordeling van de bijzondere bijstand vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:







Zijn de kosten noodzakelijk?
Kon men voor de kosten reserveren?
Is er sprake van bijzondere omstandigheden?
Zijn er voorliggende voorzieningen aanwezig?
Is bijstandsverlening in de vorm van een borgtocht mogelijk?
Kan worden volstaan met bijstand in de vorm van een lening?

Voorbeelden van kosten waarvoor individuele bijzondere bijstand kan worden verstrekt
(niet uitputtend):
Incidenteel:
Veel aanvragen incidentele bijzondere bijstand betreffen medische kosten. Bijvoorbeeld:
- Hoortoestellen
Bijzondere bijstand kan worden verstrekt voor de eigen bijdrage, alsmede de kosten van batterijen of
accu's.
- Dieetkosten
Is er sprake van een dieet, dan kan hiervoor bijzondere bijstand worden verleend.
- Brillen/Contactlenzen
In beginsel kan ervan worden uitgegaan dat de financiële vergoeding van de collectieve zorgverzekering
kostendekkend is voor de noodzakelijke kosten van een bril.
Er kunnen zich situaties kunnen voordoen dat aanvullende bijstand nodig is. Voor kosten boven de
vergoeding van onze collectieve verzekering, geldt een afzonderlijke beoordeling van de noodzaak.
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Andere kosten kunnen zijn:
- Legeskosten Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en Gehandicaptenparkeerplaats (GPP)
- Kosten urgentieverklaring
- AWBZ bijdrage bij opname
- Begrafeniskosten
- Bewindvoering
- Bezoekkosten gezinsleden bij opname elders
- Eigen bijdrage GGZ (tweedelijns)
- Eigen bijdrage orthopedisch schoeisel
- Eigen bijdrage rechtsbijstand, administratiekosten en griffiekosten (geen
alimentatieprocedure)
- Eigen bijdrage taxi naar ziekenhuis
- Extra energiekosten door ziekte of handicap
- Inkomensafhankelijke bijdrage (bij samenloop met andere eigen bijdragen)
- Kinderopvang op sociaal medische indicatie
- Kraamzorg
- Psycholoog
- Rechtskundige hulp
- Reiskosten woon-werkverkeer (gedurende een periode, als de werkgever geen reiskosten
vergoedt)
- Weekendverlof gedetineerden

Periodiek:
- Kosten maaltijdvoorziening
Door de Stichting Ouderenwerk (SOH) wordt de maaltijdvoorziening geregeld. Tegen betaling kan een
maaltijd worden verkregen aan huis indien men niet (of niet meer) in staat is zelf te koken. De indicatie
voor deze voorziening geschiedt door de SOH. Om de prijs van de maaltijden ook voor de laagste
inkomens bereikbaar te houden, wordt een bijdrage geleverd vanuit de bijzondere bijstand.
- Personen alarmsysteem
Bepaalde groepen ouderen en zieken komen in aanmerking voor gemeentelijke subsidie op de kosten
van personen alarmering (via rsvo-alarmering). Deze subsidie wordt gefinancierd uit de bijzondere
bijstand.
- Reiskosten schoolgaande kinderen, school buiten Hilversum
Er kan onder voorwaarden voor reiskosten openbaar vervoer bijzondere bijstand worden toegekend.
- Woonkostentoeslag
Er kan onder voorwaarden tijdelijk woonkostentoeslag worden verstrekt voor kamerhuren,
eigendomswoningen en huurwoningen.
Kosten kunnen ook worden vergoed in de vorm van een lening (leenbijstand). Dit komt voor bij met
name inrichtingskosten van een woning. Op basis van de aflossingscapaciteit van de betreffende inwoner
wordt de lening afgelost.

Schuldhulpverlening
Schuldenproblematiek draait om meer dan geld alleen. Mensen met financiële problemen verliezen vaak
ook vat op hun leven. Schulden lopen steeds verder op en er ontstaan ook andere problemen, zoals
slechter functioneren op het werk en relatieproblemen. In die situatie is het gevaar reëel dat er een
negatieve spiraal ontstaat. Om die te doorbreken is het belangrijk dat personen met schuldproblemen
weer overzicht krijgen op hun situatie. En dat ze ervaren dat ze zelf iets aan hun situatie kunnen
veranderen!
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De gemeente houdt de regie in het schuldhulpverleningstraject. De schuldhulpverlening bestaat uit drie
onderdelen:
1. preventie,
2. intake, onderzoek en doorverwijzing en
3. financieel-technische schuldhulp.
De gemeente heeft deze onderdelen aan drie organisaties uitbesteed en daar in november
overeenkomsten voor gesloten. Deze schuldhulpverleners zorgen voor de uitvoering van de
werkzaamheden:




Westerbeek COD, regelt voor de gemeente de preventie.
Stuurman Budget Control, regelt voor de gemeente intake, onderzoek en doorverwijzing.
PLAN groep, regelt voor de gemeente de financieel-technische schuldhulpverlening.

Als een inwoner in aanmerking wil komen voor schuldhulpverlening vult deze een digitale vragenlijst in
en voert met Stuurman Budget Control een intakegesprek. Vervolgens wordt bepaald of een
schuldhulpverleningstraject kans van slagen heeft. Is het dat niet op korte termijn, dan wordt voor
passende ondersteuning naar een andere instantie verwezen.
Om te bepalen of een schuldhulpverleningstraject op dit moment geschikt voor is, kijkt
Stuurman Budget Control onder andere:
• of de inwoner gemotiveerd is om uw schuldenproblemen aan te pakken;
• of de inwoner in staat is om de financiële situatie te veranderen;
• hoe het sociale netwerk eruitziet;
• hoe stabiel het inkomen is;
• wat voor soort schulden iemand heeft.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
De mogelijkheid bestaat om voor de gemeentelijke heffingen en de aanslagen van Waternet een verzoek
tot kwijtschelding in te dienen. Afhankelijk van de financiële situatie kan een volledige of een
gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend.
Een verzoek tot kwijtschelding kan via de website van de gemeente worden gedaan.
Kwijtschelding kan worden verleend voor:
- De Watersysteemheffing ingezetenen (Waternet);
- De Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing (Waternet);
- Hondenbelasting (voor maximaal één hond);
- Afvalstoffenheffing;
- Jaarlijkse onderhoudskosten graven;
- Rioolheffing.
Voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau wordt de kwijtschelding automatisch toegekend (na
de tweede achtereenvolgende aanvraag en toekenning.

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die om
financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Hilversum is aangesloten bij het
Jeugdsportfonds omdat zij zich geheel kan vinden in het motto van het Jeugdsportfonds ‘Alle kinderen
moeten kunnen sporten’. Ook de kinderen en jongeren woonachtig in Hilversum mogen vanaf deze dag
gebruik maken van het Jeugdsportfonds. Bekijk ook de folder JeugdSportFonds.
Een beroep op het Jeugdsportfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een persoon
die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan
bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de bewegingsconsulent, de
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school(arts), de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een school, welzijnsinstelling of
gezondheidsorganisatie. Sportservicebureaus hebben een doorverwijsfunctie naar intermediairs.
Ouder(s), kinderen/jongeren, sportverenigingen kunnen géén aanvragen bij het Jeugdsportfonds
indienen. Zij kunnen wel mogelijke intermediairs op de hoogte stellen van het Jeugdsportfonds. Hoe de
aanmelding in zijn werk gaat, kunt u terugvinden op de website van het Jeugdsportfonds

Jeugdcultuurfonds
Dit is een regeling die qua opzet vergelijkbaar is met het Jeugdsportfonds.
Het Jeugdcultuurfonds Hilversum is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, die om financiële
redenen geen muziek- dans-, tekenlessen of andere culturele activiteiten kunnen volgen. Gezinnen waar
de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen vanaf nu aanspraak maken op een bijdrage van het
Jeugdcultuurfonds. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag indienen, dit kan alleen een intermediair doen.
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Een intermediair is een professional uit
onderwijs, maatschappelijk werk, gezondheids- of jeugdzorg die het kind en de (financiële) gezinssituatie
kent.

Vrijlating inkomsten en premies
Een inwoner met uitkering op grond van de Participatiewet kan in aanmerking komen voor een premie
of vergoeding. Er zijn verschillende premies:
 Voor het verrichten van onbeloonde additionele werkzaamheden (participatieplaatsen). De premie
bedraagt € 250,00 per zes maanden.
 Ook voor het verrichten van vrijwilligerswerk kan iemand met een bijstandsuitkering in aanmerking
komen voor een premie. De premie bedraagt € 250,00 per jaar.
 Bij beëindiging van de bijstandsuitkering vanwege werk kan een ‘uitstroompremie’ worden verstrekt,
als het werk minimaal drie maanden duurt.
 Bij het aanvaarden van deeltijdwerk van minimaal 12 uur per week, naast een bijstandsuitkering, kan
een premie worden verstrekt van € 500,00. Het moment van uitkeren wordt in overleg met de
belanghebbende bepaald. Als het werk aansluitend wordt uitgebreid, zodat de uitkering wordt
beëindigd, kan ook nog een premie van € 300,00 worden verstrekt, na drie maanden werk.
Daarnaast kunnen de inkomsten van iemand met een bijstandsuitkering soms worden vrijgelaten. De
volgende vrijlatingen kunnen aan de orde komen:
 Gaat iemand in deeltijd werken, in aanvulling op een bijstandsuitkering (en er is geen recht op
deeltijdpremie, zie boven) dan kan tijdens een aaneengesloten periode van 6 maanden het inkomen
voor 25% worden vrijgelaten, tot een maximum van € 196,00 per maand (2015).
 Als een alleenstaande ouder in deeltijd gaat werken, dat kan het inkomen worden vrijgelaten voor
12,5% met een maximum van € 122,26 per maand (2015) gedurende 30 aaneengesloten maanden
als hij/zij de volledige zorg heeft voor een kind dan jonger is dan 12 jaar. Deze periode sluit direct
aan op de periode van 6 maanden, die hiervoor is genoemd.
 Is de persoon met een bijstandsuitkering niet in staat om de hele week te werken, dan kan het
inkomen worden vrijgelaten voor 15% met een maximum van € 124,00 per maand (2015) voor
onbepaalde tijd en in aansluiting op de vorige twee vrijlatingsregelingen.

Informatievoorziening aan inwoners
Voor het verkrijgen van goede en juiste informatie over bijzondere bijstand kunnen inwoners van
Hilversum zich wenden tot het Infoloket Rondkomen van Sociale Zaken, gesitueerd naast het Werkplein.
Langs digitale weg kan men zich informeren via de website van de gemeente Hilversum bij ‘Bereken uw
recht’, waar inwoners zelf kunnen kijken (via een proefberekening) of zij mogelijk voor bijzondere
bijstand in aanmerking komen. Via ‘Bereken uw recht’ kan men ook zien voor welke landelijke regelingen
– bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag – men in aanmerking komt. Wij informeren ook via de
Werkplein nieuwsbrief en (lokaal) dagblad.
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Via de website zijn brochures te lezen en/of uit te printen per onderwerp.

Dienstverlening Infoloket Rondkomen
Bij het Infoloket Rondkomen kunnen inwoners terecht voor de volgende zaken:
- voorlichting over alle voorzieningen en regelingen die de gemeente te bieden heeft, zoals
bijzondere bijstand en de regeling duurzame gebruiksgoederen;
- voorlichting over de voorzieningen die andere organisaties te bieden hebben, denk aan
zorgtoeslag of kinderbijslag;
- eventuele doorverwijzing naar andere organisaties;
- hulp met het invullen van formulieren voor regelingen en financiële vergoedingen (dit geldt niet
voor belastingformulieren! Daarvoor kunt u bij de belastingdienst zelf terecht);
- hulp bij het invullen van het internetprogramma Bereken uw Recht: een programma om te
berekenen op welke regelingen u recht heeft met uw inkomen;
- tips over goedkope voorzieningen en regelingen;
- een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Dit geldt ook wanneer men geen uitkering ontvangt
via Sociale Zaken;
- hulp bij schulden: onder meer zicht krijgen op inkomsten en uitgaven, advies over het oplossen
van schulden en het voorkomen ervan in de toekomst. Ook kan men een schuldhulp regeling
aanvragen;
- het aanvragen van krediet bij schulden;
- hulp bij het ordenen van administratie zoals rekeningen, bankzaken en dergelijke;
- advies over het omgaan met financiën wanneer het inkomen plotseling daalt;
- hulp in crisissituaties.
Inwoners kunnen ongepland binnenlopen bij het Infoloket Rondkomen (open elke werkdag van 09.00 tot
13.00 uur) en – naast de andere hierboven genoemde diensten - een aanvraag voor bijzondere bijstand
indienen. Uiteraard gaat daar een gesprek met een consulent Inkomen aan vooraf.
Vervolgaanvragen individuele inkomenstoeslag en aanvragen voor de activiteitenregeling verlopen via de
zogenoemde ‘snelbalie’, een speciale module binnen het geautomatiseerde systeem van Sociale Zaken.
Een aanvraag via de ‘snelbalie’ kan in principe meteen, ter plekke worden afgedaan, op voorwaarde dat
de inwoner en zijn gegevens al bekend zijn bij Werk, Inkomen, Zorg. Voor de overige aanvragen
bijzondere bijstand wordt gestreefd naar een zo snel mogelijke afhandelingtermijn (binnen de wettelijk
toegestane beslistermijn van acht weken).
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