kanskaart

renkum
heelsum

Hebt u een gering inkomen? Mogelijk heeft u recht op aanvullende voorzieningen
Doe mee • benut kansen • Laat geen geld liggen
Het minimum inkomen is uitgeknepen. Soms komen mensen hierdoor in geldproblemen. Om de meest
schrijnende situaties te verzachten, zijn er regelingen voor extra ondersteuning. Er zijn heel veel
verschillende regelingen. Dat maakt het lastig om de weg te vinden als je hulp zoekt bij geldproblemen.
Wij willen mensen daarbij helpen. Om armoede te lijf te gaan. Op deze kanskaart vindt u een overzicht
van de belangrijkste regelingen voor extra ondersteuning.
Organisaties waar u advies en hulp kunt krijgen:
Sociaal Team Gemeente Renkum
026 33 48 111 • info@renkum.nl

Huis van Renkum
0317 84 49 58 • welkom@huisvanrenkum.nl

Rechtswinkel Renkum
0317 84 49 58 • welkom@huisvanrenkum.nl

Thuisadministratie en schuldhulpverlening - Humanitas
06 35 12 18 80 • ta.ede@humanitas.nl

Renkum voor elkaar
088 78 46 369 • info@renkumvoorelkaar.nl

Stille hulp - Diakonale werkgroep Renkum-Heelsum
diakonalewerkgroeprenkum@gmail.com
Utrechtseweg 93, 6871 dp, Renkum

Deze Kanskaart is een initiatief van de Diakonale werkgroep Renkum-Heelsum • versie 2019-02
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Overzicht van regelingen voor extra ondersteuning
Naam regeling

Omschrijving

Uitvoering door

Bijzondere bijstand

voor noodzakelijke kosten

Sociaal Team

Individuele inkomenstoeslag

als u 3 jaar of langer een minimuminkomen hebt

Sociaal Team

Kwijtschelding gem.heffingen

als uw inkomen op bijstandsniveau is

Sociaal Team

Zorgtoeslag

tegemoetkoming in kosten zorgverzekering

Belastingdienst

Huurtoeslag

tegemoetkoming in de huurkosten

Belastingdienst

Kinderopvangtoeslag

tegemoetkoming in kosten van kinderoppas

Belastingdienst

Kindergebonden budget

tegemoetkoming in kosten levensonderhoud kind

Belastingdienst

Kinderbijslag

tegemoetkoming in kosten opvoeding kind

Sociale Verzekeringsbank

Kindpakket

tegemoetkoming in de kosten voor kinderen en jongeren

Sociaal Team

Tegemoetkoming schoolkosten

tegemoetkoming in schoolkosten kind

DUO

Stichting Leergeld

verstrekken van o.a. fiets of een laptop voor kinderen

Stichting Leergeld Arnhem

Gelrepas

tegemoetkoming in kosten activiteiten

Sociaal Team

Collectieve zorgverzekering

overeenkomst tussen gemeente en Menzis

Sociaal Team

Voedselbank

voedselpakketten voor alleenstaanden en gezinnen die in
armoede leven + toegang tot Kleding- en Speelgoedbank

Voedselbank
Neder-Veluwe e.o

Dullerststichting

voor inwoners die in ernstige financiële nood verkeren en geen
beroep op een andere voorziening kunnen doen

Dullerststichting Arnhem

Teruggave belastingen

voor bijzondere ziektekosten en tegemoetkoming als u geen of
weinig belastingen betaalt

Belastingdienst

Heffingskortingen

korting op belasting en premies

Belastingdienst

De organisaties op de voorzijde van deze kaart, helpen u graag met meer infomatie en aanvragen
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