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Alle regelingen op een rijtje 

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vinden het belangrijk dat 
iedereen mee kan doen. Ook wanneer u minder inkomen hebt. 

De gemeenten en organisaties in de Bommelerwaard kunnen u 
ondersteunen. Niet alleen met geld, maar ook met advies, hulp en 
activiteiten. In deze folder leest u wat u kunt krijgen en wat u kunt doen. 
En wie u daarbij kan helpen. 

Inkomen 
☐ Bijstand 

☐ Bijzondere bijstand 

☐ Individuele studietoeslag 

☐ Kwijtschelding belastingen 

☐ Individuele inkomenstoeslag 

☐ Maatschappelijke participatie 

☐ Aanvullende Inkomensvoorziening  

Ouderen 

Zorg 
☐ Zorgtoeslag 

☐ Collectieve zorgverzekering 

Kinderen 
☐ Kinderbijslag 

☐ Kindgebonden budget 

☐ Kinderopvangtoeslag 

☐ Peutertoeslag 

☐ Bibliotheek 

☐ Stichting Leergeld 

☐ Humanitas opgroeien en opvoeden 

☐ Kleding- en speelgoedbank Klesteo  

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

Wonen 
☐ Huurtoeslag 12 

☐ Woonkostentoeslag 12 

☐ Inrichtingskrediet 13 

Ondersteuning 
☐ Buurtteam Zaltbommel 14 
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Wat is het? 

Als u (bijna) geen inkomen hebt en als u geen recht hebt op een andere  

uitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.  

Met een bijstandsuitkering kunt u de periode overbruggen tot u weer voldoende 

inkomen heeft. 

Meer informatie: 

Werkzaak Rivierenland 

088 937 50 00 

www.werkzaakrivierenland.nl, onder het kopje ‘inkomensondersteuning’ 

info@werkzaakrivierenland.nl 

Hulp op het gebied 

van inkomen 

Wat is het? 

Hebt u een laag inkomen en extra uitgaven? Bijvoorbeeld voor juridische bijstand of 

dieetkosten. Dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. 

Meer informatie: 

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 

0418 63 88 88 

www.maasdriel.nl, onder het kopje ‘hulp en ondersteuning’ 

bb@maasdriel.nl 

BIJS TAND 

BIJZ ONDERE BIJS TAND 

Hulp op het gebied van inkomen 4 



 

 

  

Wat is het? 

Studeert u en kunt u vanwege een medische beperking niet het minimumloon 

verdienen? Dan kunt u studietoeslag aanvragen. 

Meer informatie: 

Werkzaak Rivierenland 

088 937 50 00  

www.werkzaakrivierenland.nl, onder het kopje ‘inkomensondersteuning’ 

info@werkzaakrivierenland.nl 

Wat is het? 

Kunt u de gemeentelijke- of waterschapsbelasting niet betalen? Vraag dan een 

kwijtschelding aan. Kwijtschelding betekent dat u minder of geen belasting hoeft te 

betalen. Ook zzp‘ers kunnen een kwijtschelding aanvragen. 

Meer informatie: 

Belastingsamenwerking Rivierenland 

0344 70 47 04  

www.bsr.nl, onder het kopje ‘kwijtschelding’ 

Wat is het? 

Hebt u langer dan 36 maanden een laag inkomen en geen zicht op een hoger inkomen? 

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. 

Meer informatie: 

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 

0418 63 88 88 

www.maasdriel.nl, onder het kopje ‘hulp en ondersteuning’ en 'Bijzondere bijstand en 

minimaregelingen' 

bb@maasdriel.nl 

KWIJTSCHELDING BELASTINGEN 

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 

INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 

Hulp op het gebied van inkomen             5 



 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

Hebt u geen geld voor: 

• Lidmaatschap van jeugd-, ouderen-, sport- en ontspanningsverenigingen en 

verenigingen voor amateurkunstbeoefening 

• Abonnementen van zwembaden in de Bommelerwaard 

• Lidmaatschap bibliotheek 

• Kindervakantieweek 

• Noodzakelijke kosten voor de educatie van minderjarige kinderen, zoals 

huiswerkbegeleiding en oefenprogramma's 

• Cursussen in het kader van volwasseneneducatie 

• Museumjaarkaart 

Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen. 

Meer informatie: 

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 

0418 63 88 88  

www.maasdriel.nl, onder het kopje ‘hulp en ondersteuning’ 

bb@maasdriel.nl 

REGELING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 

Wat is het? 

Hebt u geen volledig AOW-pensioen en verder geen of weinig ander inkomen? Dan is 

uw inkomen waarschijnlijk lager dan het sociaal minimum en kunt u een 'aanvullende 

inkomensvoorziening ouderen' (AIO) krijgen. 

Meer informatie: 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

024 343 10 50 

www.svb.nl, onder menu, 'AIO-aanvulling' 

Via de website kunt u vragen stellen 

AANVULLENDE INKOMENSVOORZIENING OUDEREN 

Hulp op het gebied van inkomen 6 



   

 

 

 

Hulp op het gebied 

van zorg 

Wat is het? 

U bent verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorgtoeslag is 

een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Of u zorgtoeslag  

krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. 

Meer informatie: 

Belastingdienst 

0800 05 43 

www.belastingdienst.nl onder het kopje ‘toeslagen’, ‘zorgtoeslag’ 

Via de website kunt u uw vragen stellen. 

Wat is het? 

Iedereen verdient goede zorg. Daarom betalen de gemeenten Maasdriel en  

Zaltbommel mee aan de collectieve zorgverzekering van VGZ.  De verzekering biedt ex-

tra vergoedingen voor o.a. mensen met een chronische ziekte of beperking. Denk aan 

vergoedingen voor brillen en lenzen, de eigen bijdrage voor thuiszorg, fysiotherapie en 

ziekenvervoer. 

In het uitgebreide pakket kunt u ook het eigen risico meeverzekeren. 

Meer informatie: 

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 

0418 63 88 88 

www.gezondverzekerd.nl 

bb@maasdriel.nl 

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING 

ZORGTOESLAG 

Hulp op het gebied van zorg 7 



  

 

 

  

 

Wat is het? 

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen  

bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft 

u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. 

U ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank. 

Meer informatie: 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

www.svb.nl, onder het kopje menu, ‘kinderbijslag’ 

Via de website kunt u uw vragen stellen. 

Wat is het? 

Kunt u de extra kosten van de kinderen niet betalen? Het kindgebonden budget 

is een bijdrage in de kosten voor uw kind(eren) tot 18 jaar. Dit krijgt u naast de 

kinderbijslag. Als u recht hebt op kindgebonden budget, krijgt u vanzelf bericht van de 

Belastingdienst. 

Meer informatie: 

Belastingdienst 

0800 05 43 

www.belastingdienst.nl, onder het kopje ‘toeslagen’, ‘kindgebonden budget’ 

Via de website kunt u uw vragen stellen. 

Hulp voor gezinnenmet kinderen 

KINDERBIJSLAG 

KINDGEBONDEN BUDGET 

Hulp op het gebied van kinderen 8 



 

 

 

 

 

  

 

Wat is het? 

Wilt u werken en uw kinderen goed laten opvangen? Een deel van de kosten van de 

opvang betaalt u zelf. Daarnaast kunt u toeslag aanvragen. 

Meer informatie: 

Belastingdienst 

0800 05 43 

www.belastingdienst.nl, onder het kopje ‘toeslagen’, ‘kinderopvangtoeslag’ 

Via de website kunt u uw vragen stellen. 

Wat is het? 

Voor iedere peuter in de Bommelerwaard is er goede en betaalbare opvang. Komt u 

niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kunt u peutertoeslag aanvragen bij 

de gemeente. Met deze toeslag kunt u een deel van de kosten terug krijgen. 

Woont u in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel? 

www.maasdriel.nl, onder het kopje ‘meer onderwerpen’ , 'jeugd en onderwijs',  

‘scholen en kinderopvang’ 

bb@maasdriel.nl 

KINDEROPVANGTOESLAG 

PEUTERTOESLAG 

Wat is het? 

Wilt u boeken lenen van de bibliotheek voor uw kinderen om te lezen of voor te lezen? 

Het lidmaatschap van de bibliotheek voor kinderen tot 18 jaar is gratis. 

Meer informatie: 

Bibliotheek Rivierenland 

0344 63 99 40 

www.bibliotheekrivierenland.nl 

klantenservice@bibliotheekrivierenland.nl 

BIBLIOTHEEK 

Hulp op het gebied van kinderen 9 



 

 

 

 

Wat is het? 

Stichting Leergeld is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een 

laag inkomen. De stichting regelt financiële ondersteuning zodat kinderen mee 

kunnen doen aan activiteiten op school of bij een vereniging. Denk bijvoorbeeld 

aan: een computer, een fiets, contributie van een sportclub, sportkleding of een 

muziekinstrument. 

Meer informatie: 

Stichting Leergeld 

06 54 24 45 08 

www.leergeldbommelerwaard.nl 

Via de website kunt u uw vragen stellen. 

STICHTING LEERGELD 

Wat is het? 

Opvoeden en opgroeien valt niet altijd mee. De vrijwilligers van Humanitas helpen 

gezinnen maar ook kinderen en jongeren bij problemen en vragen. Samen wordt 

gezocht naar een oplossing. Ook in een echtscheidingssituatie kan Humanitas helpen 

om te komen tot een goede omgangsregeling. De vrijwilligers helpen u graag, zodat u 

na verloop van tijd weer zelfstandig verder kunt. 

Meer informatie: 

Humanitas Opgroeien en Opvoeden Rivierenland 

06 83 79 94 05 

www.humanitas.nl/afdeling/rivierenland 

gezinsondersteuning.riv@humanitas.nl 

HUMANITAS OPGROEIEN EN OPVOEDEN 

Hulp op het gebied van kinderen 10 



 

 

 

Wat is het? 

Als het voor u financieel niet mogelijk is om goede kleding en speelgoed te kopen? 

Dan kunt u bij KLESTEO terecht. Zij werken alleen op afspraak. U kunt een afspraak 

maken als u een verwijsbrief van een hulpverlener hebt, of op vertoon van uw 

voedselbankpas. 

Meer informatie: 

Klesteo 

Medelsestraat 5 

4005 VA Tiel 

www.kledingbanktiel-eo.nl 

planner.kledingbank.tiel@gmail.com 

KLEDING- EN SPEELGOEDBANK KLESTEO 

Hulp op het gebied van kinderen 11 



Hulp op het gebied 

van wonen 

Wat is het? 

Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. De hoogte van de 

toeslag hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en de samenstelling van uw 

gezin. 

Meer informatie: 

Belastingdienst 

0800 05 43 

www.belastingdienst.nl onder het kopje ‘toeslagen’, ‘huurtoeslag’ 

Via de website kunt u uw vragen stellen. 

HUURT OE SLAG 

Wat is het? 

Is uw inkomen gedaald en kunt u hierdoor uw huur of hypotheek niet betalen? 

Dan kunt u mogelijk woonkostentoeslag aanvragen. 

Meer informatie: 

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 

0418 63 88 88 

www.maasdriel.nl, onder het kopje ‘hulp en ondersteuning’, ‘bijzondere bijstand’ 

bb@maasdriel.nl 

W OONKO S TENT OE SLAG 
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Wat is het? 

Hebt u een medische of sociale noodzaak voor de huisinrichting of verhuizing? 

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een inrichtingskrediet. Het inrichtingskrediet 

is een lening. 

Meer informatie: 

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 

0418 63 88 88 

www.maasdriel.nl, onder het kopje ‘hulp en ondersteuning’ en dan  

‘bijzondere bijstand en minimaregelingen’ 

bb@maasdriel.nl 

INRICHTINGSKREDIET 

Hulp op het gebied van wonen 13 



 

 

  

 

 

Ondersteuning 

Wat is het? 

Woont u in gemeente Zaltbommel? Dan kunt u met vragen over eenzaamheid, 

dagbesteding, financiële hulp of specialistische zorg terecht bij het Buurtteam. U krijgt 

één vaste begeleider die samen met u kijkt wat er nodig is. Het maakt niet uit of het om 

een groot of een klein probleem gaat of alleen om een vraag. 

Meer informatie: 

Buurtteam Zaltbommel 

06 12 98 58 19 

buurtteamzaltbommel@hetbuurtteam.nl 

Wat is het? 

Woont u in gemeente Zaltbommel? Dan kunt u bij Buurtzorg Jong terecht met al uw vra-

gen over opvoeding, de ontwikkeling van uw kinderen of problemen op school. Maar 

ook voor hulp bij praktische vaardigheden zoals uw administratie op orde krijgen. 

Meer informatie: 

Team Zaltbommel stad 

06 12 59 75 53 

zaltbommelstad@bzjong.nl 

Team Zaltbommel dorpen 

06 20 74 41 48 

zaltbommeldorpen@bzjong.nl 

BUURTTEAM ZALTBOMMEL 

BUURTZORG JONG ZALTBOMMEL 

Ondersteuning 14 



 

 

 

 

 

 

Wat is het? 

Hebt u een rekening die u niet meer kunt betalen of een brief ontvangen die u niet 

begrijpt? Vindt u het lastig om uw geldzaken te regelen? Neem dan contact op met 

de budgetcoaches. Zij helpen u gratis. Vaak kan uw vraag of probleem in een gesprek 

beantwoord of opgelost worden. Maar als het nodig is, ondersteunen ze u uiteraard 

ook langer. De budgetcoach kijkt samen met u wat er nodig is om uw geldzaken weer 

op orde te krijgen en/of of u van alle regelingen en voorzieningen gebruik maakt waar 

u recht op hebt. Als het nodig is dan wijst de budgetcoach u op andere mogelijkheden 

zoals schuldhulpverlening en/of andere zorg. 

Meer informatie: 

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 

0418 63 88 88 

www.maasdriel.nl onder het kopje ‘hulp en 

ondersteuning’ en dan ‘Budgetcoaching en 

budgetbeheer’ 

budgetcoaching@maasdriel.nl 

BUDGETCOACH 

Wat is het? 

Woont u in gemeente Maasdriel? U kunt met vragen over eenzaamheid, opvoeden en 

opgroeien, dagbesteding, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, 

geldzaken, verslaving en begeleiding terecht bij het Gebiedsteam. U krijgt een mede-

werker die samen met u kijkt wat er nodig is. Het maakt niet uit of het om een groot of 

een klein probleem gaat of alleen om een vraag. 

Meer informatie: 

Gemeente Maasdriel 

0418 63 88 88 

www.maasdriel.nl onder het kopje ‘hulp en ondersteuning’ 

bureaudienstjeugd@maasdriel.nl 

bureaudienstwmobegeleiding@maasdriel.nl 

bureaudienstwmovoorzieningen@maasdriel.nl 

GEBIEDSTEAM MAASDRIEL 

Ondersteuning 15 



 

 

 

  

  

 

 

Wat is het? 

Hebt u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uit komt? 

Schuldhulpverlening helpt inwoners bijvoorbeeld door te bemiddelen met schuldeisers 

en het op orde krijgen van de financiën. U kunt ook altijd vrijblijvend bellen voor 

informatie en advies. 

Meer informatie: 

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 

0418 63 88 88 

www.maasdriel.nl onder het kopje ‘hulp en ondersteuning’ 

shv@maasdriel.nl 

SCHULDHULPVERLENING 

Wat is het? 

Hebt u hulp nodig bij het op orde brengen en houden van uw geldzaken? 

Vrijwilligers bieden ondersteuning bij: 

• Ordenen van de administratie 

• Begeleiding naar schuldhulpverlening 

• Voorkomen van grote financiële problemen 

• Aanvragen van toeslagen 

• Leren omgaan met geld 

Meer informatie: 

Humanitas Thuisadministratie Rivierenland 

ta.rivierenland@humanitas.nl 

HUMANITAS THUISADMINISTRATIE 

Ondersteuning 16 



  

 

 

 

 

Wat is het? 

De Voedselbank geeft voedselpakketten aan mensen die dat nodig hebben. U kunt 

deze niet zelf aanvragen bij de Voedselbank. Daarvoor kunt u zich melden bij een 

hulpverlenende instantie zoals het Buurtteam, Gebiedsteam of Stichting Welzijn 

Bommelerwaard. 

Meer informatie: 

Voedselbank 

06 22 64 87 32 

(alleen tijdens openingstijden) 

www.voedselbankbommelerwaard.nl 

info@voedselbankbommelerwaard.nl 

VOEDSELBANK BOMMELERWAARD 

Ondersteuning 17 



  

 

Wat is het? 

Hebt u hulp, begeleiding of advies nodig over welzijn, zorg, wonen,  

vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages? Neem dan contact op met 

Stichting Welzijn Bommelerwaard. 

Stichting Welzijn Bommelerwaard organiseert ook sport- en cultuuractiviteiten voor 

kinderen. 

Meer informatie: 

Stichting Welzijn Bommelerwaard 

0418 63 42 31 

info@welzijnbommelerwaard.nl 

www.welzijnbommelerwaard.nl 

Wat is het? 

Stichting Kompas organiseert sociale, educatieve en culturele activiteiten. De 

formulieren brigade helpt bij het begrijpen van brieven en het invullen van formulieren. 

De medewerkers geven uitleg over bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn om 

ondersteuning aan te vragen en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. 

Meer informatie: 

Stichting Kompas 

06 22 64 87 32 

www.kompasbommelerwaard.nl/formulierenbrigade 

STICHTING KOMPAS 

STICHTING WELZIJN BOMMELERWAARD 

Ondersteuning 18 



 

 

  

  

 

  

 

  

 

Handige linksHandige links 

www.nibud.nl 

Het NIBUD geeft voorlichting over de huishoudportemonnee. Hierbij kunt u denken aan 

sparen, lenen, zakgeld en persoonlijk budgetadvies. 

www.berekenuwrecht.nl 

Hier kunt u zien op welke landelijke tegemoetkomingen u recht hebt. En berekent u direct 

wat ze opleveren. Ook vindt u de organisatie waar u de aanvraag voor tegemoetkoming 

kunt doen, bijvoorbeeld de Belastingdienst. Vaak kan dat zelfs direct via internet. 

www.zelfjeschuldenregelen.nl 

Deze website is er om mensen met beginnende financiële problemen te helpen een            

oplossing te vinden en hun financiën weer op de rails te krijgen. 

www.juridischloket.nl 

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies. Het Juridisch Loket helpt u met informatie, 

tips en voorbeeldbrieven. 

www.consuwijzer.nl 

Consuwijzer geeft antwoord op vragen als: Wat zijn mijn rechten als consument? Waar moet 

ik op letten als ik iets koop? Wat kan ik zelf doen als er een probleem is? De Consuwijzer 

laat zien wat de algemene regels zijn en geeft praktische tips. 

www.wijzeringeldzaken.nl 

Verandert uw leefsituatie? Bijvoorbeeld door scheiding, overlijden, ontslag of pensioen? 

Bekijk hoe u uw geldzaken hierop aan kunt passen. 

19 Handige links 



  Bel ons gerust voor meer informatie, advies 

of het maken van een afspraak: 

14 0418 

Bezoekadres gemeente Maasdriel 

Kerkstraat 45 

5331 CB Kerkdriel 

Bezoekadres  gemeente Zaltbommel 

Hogeweg 11 

5301 LB Zaltbommel 
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