Hebt u een gering inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op aanvullende
voorzieningen
Meedoen en kansen benutten!
Geen geld laten liggen!
Het minimum inkomen is zo uitgeknepen, waardoor er potjes moesten worden gevormd met toeslagen
om de meest schrijnende situaties te verzachten. Hierdoor is een veelheid van regelingen ontstaan. Het
gevolg is, velen zien door de bomen het bos niet.
Met deze Kanskaart willen wij mensen die het financieel moeilijk hebben helpen om de armoede te lijf te
gaan. Op deze Kanskaart staat een kort overzicht van de belangrijkste regelingen en de gegevens waar
men advies en hulp kan krijgen.
Sociaal Loket Gemeente Renkum
 026 33 97 270
 sociaalloket@renkum.nl
Maatschappelijk werk - Solidez.
 0317 317553
 info@solidez.nl

Thuisadministratie en
schuldhulpverlening - Humanitas
 06 12897645
 ta.renkum@humanitas.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 V2016-01

Bijzondere bijstand - voor noodzakelijke kosten (sociaal loket)
Individuele inkomenstoeslag- als u 3 jaar of langer een minimuminkomen hebt (sociaal loket)
Kwijtschelding gem.heffingen - als inkomen op bijstandsniveau is (sociaal loket)
Zorgtoeslag - tegemoetkoming in kosten zorgverzekering (belastingdienst)
Huurtoeslag - tegemoetkoming in de huurkosten (belastingdienst)
Teruggave belastingen - voor bijzondere ziektenkosten en tegemoetkoming als u geen of weinig
belastingen betaalt (belastingdienst)
Heffingskortingen - korting op belasting en premies (belastingdienst)
Kinderopvangtoeslag - tegemoetkoming in kosten van kinderoppas (belastingdienst)
Kindergebonden budget - tegemoetkoming in kosten levensonderhoud kind (belastingdienst)
Kinderbijslag – tegemoetkoming aan kosten opvoeding kind (sociale verzekeringsbank)
Schoolkosten - tegemoetkoming in schoolkosten kind (DUO)
Stichting leergeld - verstrekken van computers en/of fietsen voor kinderen en jongeren van 4 tot 18
jaar (stichting leergeld - Arnhem)
Gelrepas - tegemoetkoming in kosten activiteiten (sociaal loket)
Collectieve ziektekosten verzekering – overeenkomst tussen gemeente en Menzis (sociaal loket)
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)
Stille Hulp (Diaconale werkgroep Renkum-Heelsum)

