
SDe gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk
dat alle inwoners mee kunnen doen in de
samenleving. Ook als je een laag inkomen of
schulden hebt. Daarom hebben we plannen
gemaakt. Met die plannen willen we voorkomen dat 
je geldproblemen krijgt. En als je al problemen hebt, 
kunnen we je helpen. Zo kan iedereen meedoen.  
In dit document vind je de doelen en regelingen  
van de gemeente om jou op weg te helpen.

Geldzorgen, 
vragen of  
problemen?  
De gemeente Stichtse Vecht helpt



Extra aandacht

Kansen voor  
kinderen

Voor nu en  
voor later

Samen tegen 
armoede

Vroeg in beeld Makkelijk hulp  
vragen  

InhoudInhoud



Mensen met (dreigende) financiële 
problemen en/of schulden wachten
vaak lang voor ze om hulp vragen.
Zo worden de problemen steeds
erger. De gemeente Stichtse Vecht 
wil je hulp bieden voordat je 
problemen te groot worden.  
We vinden het belangrijk dat 
iedereen weet welke ondersteuning 
er is en hoe je daar gebruik van  
kunt maken. Ook willen we 
geldzorgen bespreekbaar maken.  
Zo doorbreken we het taboe.

Anderen merken op dat je 
misschien problemen hebt
-   Wij horen het van anderen als je een 

achterstand hebt met huur, water, 

zorgverzekering, elektra, gas en warmte.

-  De huisarts, jeugdzorg, sportvereniging, 

school en je werkgever maken 

geldzorgen bespreekbaar.

Het hulpaanbod is voor 
iedereen duidelijk
-  Je weet welke hulp er is  

in de gemeente.

-   Er komt een nieuwe 

minimagids 'Rondkomen  

in Stichtse Vecht'.

-  We gebruiken filmpjes en 

flyers die voor iedereen 

begrijpelijk zijn.

Samenwerken met  
scholen 
-  Jongeren krijgen op de 

middelbare school les over 

armoede en schulden.

-  Jongeren leren met geld  

om te gaan.

Mensen met (dreigende) financiële 
problemen zijn zo vroeg mogelijk in beeld

Doel 1. Doel 1. vroeg in beeldvroeg in beeld
Ervaringskennis inzetten
-  Mensen die hetzelfde 

meegemaakt hebben, helpen 

met kennis en ervaring.

..



Doel 2. Doel 2. Makkelijk hulp vragenMakkelijk hulp vragen..

Jij staat voorop
-  We bieden hulp die zo goed 

mogelijk bij jouw situatie 

past.

-  We ondersteunen je als je 

stress hebt.

Duidelijk en vindbaar
-  De informatie is eenvoudig 

geschreven.

-  De informatie is makkelijk 

te vinden.

Passende ondersteuning
-  Soms passen bestaande 

regelingen of ondersteuning 

niet bij jouw situatie. Samen 

kijken we hoe we je kunnen 

helpen. 

Het is makkelijk om hulp aan te vragen.  
Je krijgt de hulp die bij jou past.

Een regeling aanvragen  
is makkelijk
-  Als we weten dat je recht hebt 

op een regeling, sturen we het 

aanvraagformulier naar je toe.

-  We verminderen de regels & 

voorwaarden waar dat kan.

Soms zijn de regelingen en 
procedures ingewikkeld. De 
gemeente Stichtse Vecht wil  
ze makkelijker maken. Ook 
vinden we het belangrijk dat  
je de hulp krijgt die bij jou  
en jouw situatie past. 



Doel 3. Doel 3. voor nu en voor latervoor nu en voor later..

Breed aanbod aan 
ondersteuning
-  Er zijn verschillende 

regelingen voor mensen 

met een laag inkomen.

-  We helpen je bij het vinden 

van betaald werk.

Coaching en 
begeleiding 
-  Er zijn budgetmaatjes om  

je te ondersteunen. 

-  Je kunt een cursus volgen 

om beter met geld om te 

leren gaan.

Schuldhulptraject versnellen
-  We maken zo snel mogelijk afspraken  

met schuldeisers.

-     Je kunt sneller hulp krijgen door collectief  

schuldregelen.

Je krijgt hulp om je financiële situatie te 
verbeteren. Voor nu en in de toekomst. 

Nazorg
-  Je krijgt nog steeds ondersteuning  

als je traject afgelopen is. 

-  We gaan aan de slag met  

'het Huishoudboekje'. Via dit project  

kan de gemeente de belangrijkste  

vaste lasten van je overnemen. 

We zorgen voor rust 
-  Je kan een saneringskrediet  

krijgen, ook voor kleine  

schulden.

-  We bieden budgetbeheer aan.

De gemeente Stichtse Vecht  
wil voorkomen dat je  
financiële problemen krijgt. 
Heb je al problemen? Dan willen 
wij dat ze niet erger worden.  
Daarom bieden we snel hulp  
en ondersteuning. Ook krijg  
je nog steeds zorg als je  
schuldentraject klaar is. Zo  
werken we aan een betere  
financiële situatie, ook
voor later.
  



Doel 4. Doel 4. kansen voor kinderenkansen voor kinderen..

Samenwerken met
scholen
-  Jongeren krijgen op de 

middelbare school les over 

armoede en schulden.

-  Jongeren leren met geld om  

te gaan. 

Kindpakket 
-  Kinderen en jongeren kunnen deelnemen 

aan activiteiten om hun talenten te 

ontwikkelen. Dit is bijvoorbeeld een sport of 

een activiteit op school. 

-  Kinderen krijgen producten die nodig zijn 

om mee te doen, zoals een computer of 

sportspullen.  

Kinderen krijgen de kans om hun talenten 
te ontwikkelen

Anderen merken op dat er 
problemen of geldzorgen zijn
-    Scholen, sportverenigingen en andere 

plekken waar kinderen komen merken 

geldzorgen op. Ze weten waar je welke  

hulp kan krijgen.

Kinderen van ouders met een 
laag inkomen of financiële 
problemen krijgen vaak minder 
kansen. Bijvoorbeeld om 
hun talenten te ontwikkelen. 
Daarnaast krijgen zij later 
vaak zelf ook schulden. De 
gemeente Stichtse Vecht wil 
dat doorbreken.



Doel 5. Doel 5. extra aandachtextra aandacht..

Inwoners die niet 
zo goed zijn met 
computers
-  De bibliotheek ondersteunt 

je hierbij. 

Bij veranderingen 
in je leven
-  Er zijn bijeenkomsten waar  

je tips en informatie krijgt.

-  Je ontmoet mensen die 

hetzelfde meegemaakt 

hebben.

Zzp'ers
-  We bieden zzp’ers hulp en 

ondersteuning bij financiële 

zorgen en problemen.

Het hulpaanbod is voor  
iedereen duidelijk
-  Je weet welke hulp er is in  

de gemeente.

-  Er komt een nieuwe minimagids 

'Rondkomen in Stichtse Vecht'.

-  We gebruiken filmpjes en flyers 

die voor iedereen begrijpelijk zijn.

Er zijn mensen die meer  
risico lopen om financiële
problemen te krijgen. Dat
kan bijvoorbeeld komen
omdat je een verstandelijke
beperking hebt. Maar ook een
verandering in je leven kan de
oorzaak zijn van problemen.
Dat is bijvoorbeeld als je je
baan verliest of gaat scheiden.
Ook merken veel mensen de
gevolgen van het coronavirus.
De gemeente Stichtse Vecht 
heeft extra aandacht voor  
deze inwoners.

Inwoners die moeite 
hebben met lezen  
of schijven
-  Je krijgt hulp van de  

bibliotheek.

Er is extra aandacht voor  
kwetsbare inwoners



Doel 6. Doel 6. samen tegen armoedesamen tegen armoede..
Samenwerken met  
scholen
-  Jongeren krijgen op de middelbare 

school les over armoede en 

schulden.

-  Jongeren leren met geld om  

te gaan. 

Samenwerkingsnetwerk 
-  Kennis en ervaring met  

elkaar delen.

- Samen activiteiten ontwikkelen.

Er zijn veel organisaties in
Stichtse Vecht die armoede
willen voorkomen en oplossen.
De gemeente Stichtse Vecht  
wil de samenwerking met deze 
organisaties sterker maken. 
Want samen weten we meer.  
En samen kunnen we meer 
bereiken.

Samenwerken 
met onder andere: 
-  kerken, woningcorporaties, 

verenigingen en zorgaanbieders.

-  Stichting Leergeld

- Leef MD

- Voedselbank 

- Kledingbank

Samenwerken om armoede te
voorkomen en te bestrijden



Gemeente Stichtse Vecht heeft verschillende 
regelingen om je te ondersteunen als je een 
laag inkomen hebt. Ook zijn er organisaties die 
zich dan voor je inzetten. Daar werken wij, als 
gemeente, mee samen. 

Het doel van deze regelingen is om je (tijdelijk)
financieel te ondersteunen. Zo zorgen we ervoor 
dat je toch kan meedoen in de samenleving. Je 
kunt bijvoorbeeld meedoen aan activiteiten die  
je anders niet kan betalen.

De regelingen hebben verschillende
inkomensgrenzen. Ligt jouw inkomen  
onder de genoemde grens? Dan kun je  
van de regelingen gebruik maken.

RegelingenRegelingen

Kindpakket
-  Je kunt een computer of laptop aanvragen.  

Ook krijg je een vergoeding voor internetkosten. 

-  Je krijgt een bijdrage voor spullen voor school. Bijvoorbeeld 

voor gymkleding of een schoolreisje.

- Je krijgt een vergoeding voor zwemlessen.

-  Een persoonlijk tegoed op je U-Pas voor sportieve en 

culturele activiteiten, of activiteiten op school.

-  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt je financiële 

ondersteuning voor sportverenigingen of culturele 

organisaties, zoals een muziekschool. 

-  Stichting Leergeld Stichtse Vecht helpt je bij het aanvragen 

van regelingen.

U-pas
-  Je kunt met het hele gezin meedoen aan 

sportieve en culturele activiteiten.

-  Je krijgt korting op producten en toeristische 

attracties.

inkomensgrens 130%

Collectieve zorgverzekering via DSW
-  Met deze verzekering krijg je uitgebreide 

vergoedingen voor veelgebruikte zorg. Daar 

betaal je minder geld voor.

- Extra vergoedingen met het Gemeentepakket.

- Maandelijkse korting op aanvullende verzekering.

inkomensgrens 125%

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1828/collectieve-zorgverzekering-voor-minima/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1828/collectieve-zorgverzekering-voor-minima/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/2037/u-pas-aanvragen/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/2037/u-pas-aanvragen/
www.stichtsevecht.nl/kindpakket
www.stichtsevecht.nl/kindpakket
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1828/collectieve-zorgverzekering-voor-minima/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/2037/u-pas-aanvragen/
www.stichtsevecht.nl/kindpakket


Individuele Bijzondere 
Bijstand
Je ontvangt deze bijstand als

er bijzondere omstandigheden

zijn, waardoor je noodzakelijke

betalingen niet kunt doen.

Individuele  
inkomenstoeslag
Deze toeslag krijg je als je inkomen 

3 jaar lang lager is dan 110% van de 

bijstandsnorm. Je krijgt elk jaar een 

bedrag. Je mag zelf weten waar je het 

geld aan uitgeeft. 

Compensatieregeling 
wettelijk verplicht eigen 
risico
Als je een laag inkomen en 

hoge zorgkosten hebt, krijg 

je een tegemoetkoming in de 

kosten van het eigen risico.

Vergoeding voor  
producten voor thuis
Je krijgt een vergoeding 

voor het kopen of  

vervangen van spullen  

voor je huis, zoals een 

wasmachine, koelkast  

of bed.

Kinderopvangtoeslag op 
Sociaal Medische Indicatie
De kosten voor kinderopvang op

sociaal medische indicatie (SMI)

worden volledig vergoed, als je  

zelf geen recht hebt op kinder-

opvangtoeslag.

Regelingen uit de participatiewet

inkomensgrens 110%

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4945/compensatieregeling-wettelijk-eigen-risico/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4945/compensatieregeling-wettelijk-eigen-risico/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1837/declaratieregeling-huisraad/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1837/declaratieregeling-huisraad/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1919/kinderopvangtoeslag/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1919/kinderopvangtoeslag/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1817/bijzondere-bijstand/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1817/bijzondere-bijstand/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1817/bijzondere-bijstand/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1817/bijzondere-bijstand/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4945/compensatieregeling-wettelijk-eigen-risico/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1837/declaratieregeling-huisraad/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1817/bijzondere-bijstand/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1900/individuele-inkomenstoeslag/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1900/individuele-inkomenstoeslag/


Kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen
Je kunt kwijtschelding van de  

gemeentelijke belastingen aanvragen. 

inkomensgrens 100%

Individuele studietoeslag
Dit is een financiële steun voor studenten 

met een beperking, die door hun beperking 

niet kunnen werken naast hun studie.

zonder inkomensgrens

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1800/belastingen-en-heffingen-kwijtschelding/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1800/belastingen-en-heffingen-kwijtschelding/
www.stichtsevecht.nl/studietoeslag
www.stichtsevecht.nl/studietoeslag
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1800/belastingen-en-heffingen-kwijtschelding/
www.stichtsevecht.nl/studietoeslag


Inhoud Gemeente Stichtse Vecht 

Ontwerp Blik grafisch ontwerp

Dit is de publieksversie van het beleidsplan 

‘Samen in actie tegen armoede en schulden’.  

Het is duurzaam vormgegeven en gemaakt  

om digitaal te lezen. We raden je aan dit  

document niet te printen. 

Heb je vragen? 
Of wil je dat we met je meedenken?  
Neem dan contact met ons op:
Gemeente Stichtse Vecht

Endelhovenlaan 1

3601 GR Maarssen

www.stichtsevecht.nl

info@stichtsevecht.nl

     14 0346

http://www.stichtsevecht.nl
mailto:info%40stichtsevecht.nl?subject=geldzorgen%2C%20vragen%20of%20problemen?%20beleidsplan
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