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Inleiding  
Heeft u een laag inkomen en eenmalig of regelmatig problemen met het betalen van rekeningen? Het 
is mogelijk dat u dan recht hebt op een aantal bijdragen, die het betalen van bijzondere kosten 
makkelijker maken. Bijvoorbeeld bijdragen voor maatschappelijke participatie (actief meedoen in de 
samenleving), schoolgaande kinderen of andere regelingen. De gemeente Rijssen-Holten kent 
verschillende regelingen waar u mogelijk een beroep op kunt doen. In dit informatieblad leest u welke 
regelingen er zijn en welke voorwaarden hiervoor gelden.  
 
Bijzondere bijstand 
Het kan zijn dat u door een onverwachte gebeurtenis, zoals een ziekte of handicap, in een bepaalde 
situatie terechtkomt die extra kosten met zich meebrengt. Zijn deze kosten noodzakelijk maar kunt u 
ze niet – volledig – betalen? Misschien brengt bijzondere bijstand dan uitkomst. U vraagt de 
bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Hierbij is de inkomstenbron niet belangrijk, alleen 
de hoogte van uw inkomen. Een huishouden met een bijstandsuitkering komt in aanmerking qua 
inkomen, maar ook met een inkomen uit werk of een andere bron van inkomsten kunt u bijzondere 
bijstand aanvragen. 
 
Heeft u vermogen of spaargeld? Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen geldt er een 
vermogensgrens naast de voorwaarde van het lage inkomen. De vermogensgrens vindt u verderop in 
dit informatieblad.  
Onder vermogen wordt verstaan: de waarde van de bezittingen waarover u beschikt of kunt 
beschikken, verminderd met uw schulden. Bent u in het bezit van een woning, auto, caravan, boot of 
motor? Dan wordt de waarde hiervan vastgesteld op de waarde in het economisch verkeer. Verder 
worden de banksaldi van alle inwonende personen meegerekend.  
 
Bij de beoordeling van uw aanvraag bijzondere bijstand kijken wij naar uw persoonlijke 
omstandigheden en de oorzaak van uw kosten. Kosten voor eten, kleding, energie, het verplicht eigen 
risico dat u betaalt aan uw zorgverzekeraar, enzovoorts komen niet in aanmerking voor bijzondere 
bijstand. Het gaat om kosten die bijzonder én noodzakelijk zijn. Daarbij mogen de kosten niet door 
een andere instantie vergoed worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan dieetkosten als dit op 
doktersadvies is voorgeschreven, extra waskosten als gevolg van een ziekte, de eigen bijdrage die u 
betaalt voor juridische hulp en reiskosten naar bijvoorbeeld ziekenhuizen voor therapie buiten Rijssen-
Holten.  
 
Heeft u vragen over bijzondere bijstand? Breng dan een bezoek aan het Sociaal Vraag Plein of bel of 
mail met één van onze medewerkers, t (0548) 854 836 en sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl.  
 
 
Maaltijdvoorziening ouderen 
Woont u in Rijssen-Holten, bent u 55 jaar of ouder, is uw inkomen niet hoger dan 110% van de van 
toepassing zijne bijstandsnorm én maakt u gebruik van een maaltijdvoorziening? Dan komt u in 



aanmerking voor een bijdrage per maaltijd. Deze bijdrage bedraagt € 1,- per persoon per dag. Alleen 
maaltijden van de volgende organisaties komen in aanmerking: 

 Food Connect, Almelo 

 Gotink Catering, Deventer 

 Royal Foods (Sirjon Zorggroep en SVRO Maranatha) 

 Slagerij Beverdam, Rijssen 
 
Als u in aanmerking wilt komen voor de maaltijdvoorziening, dan kunt u zich daarvoor melden bij het 
Sociaal Vraag Plein in het gemeentehuis. De medewerkers zijn telefonisch of per mail te bereiken via t 
(0548) 854 836 en sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl.  
 
 
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
U komt in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als uw inkomen en 
vermogen niet voldoende zijn om deze te betalen. Voor volledige kwijtschelding hebt u een inkomen 
rond bijstandsniveau en bedraagt uw vermogen niet meer dan het vrij te laten bedrag. Het vrij te laten 
bedrag is onder andere afhankelijk van inkomen, woonlasten en premie ziektekostenverzekering. Ook 
eventuele schulden worden beoordeeld bij de aanvraag. Verder zijn er nog enkele voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan. Als u hierover vragen heeft, neemt u dan contact op met het team 
Belastingen, t (0548) 854 805. Als u niet in aanmerking komt voor een volledige kwijtschelding, dan 
komt u misschien wel voor een gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking. 
 
Kwijtschelding waterschapsbelasting (GBLT) 
Als u uw aanslag waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan heeft u de mogelijkheid om hier 
kwijtschelding voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw 
persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Houdt u er 
rekening mee dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend kan worden. GBLT legt 
waterschapsbelasting op. 
Kijk op www.gblt.nl/kwijtschelding  voor de regels en voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor kwijtschelding. 
 
Kwijtschelding aanvragen via  Mijn Loket 
Via Mijn Loket heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u snel en gemakkelijk 
kwijtschelding aanvragen. Let op: voor het aanvragen van kwijtschelding via Mijn Loket dient u eerst 
op de aanslag te klikken (in Mijn Loket) waarvoor u kwijtschelding wilt aanvragen. 
 
Telefonisch kwijtschelding aanvragen 
Bent u niet in staat om via Mijn Loket kwijtschelding aan te vragen, dan kunt u telefonisch een 
persoonlijk kwijtscheldingformulier aanvragen via telefoonnummer  088-064 55 55. Het 
kwijtscheldingsformulier ontvangt u binnen twee weken per post. Stuur het ingevulde formulier naar: 
GBLT, Postbus 1098, 8001 BB  Zwolle 
 
Schulddienstverlening 
Heeft u schulden? Ziet u het niet meer zitten en bent u bang dat u niet verder komt? Neem dan 
contact op met de gemeente. De gemeente biedt ondersteuning bij het wegwerken van de schulden. 
Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met het maatschappelijk werk, de Stadsbank Oost 
Nederland en eventuele andere partijen, zoals de diaconie. De gemeente helpt u bij het in kaart 
brengen van uw financiële problemen en het terugbrengen van uw schulden. Het 
schulddienstverleningstraject is niet eenvoudig, daarom is uw eigen motivatie bij het traject erg 
belangrijk.  
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het team 
schulddienstverlening. Dit kan per telefoon via (0548) 854 848 op per e-mail via geldzorgen@rijssen-
holten.nl.  
 
Individuele inkomenstoeslag 
Leeft u al een aantal jaren van een minimuminkomen, heeft u geen vermogen boven de 
vermogensgrens en is er voor u geen uitzicht op inkomensverbetering? Dan kan het zijn dat u geen 
geld kunt sparen voor onverwachte uitgaven. U kunt dan een aanvraag indienen voor een individuele 
inkomenstoeslag. Deze toeslag ontvangt u niet zomaar. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 Uw leeftijd ligt tussen de 21 en 65 jaar. 
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 Uw inkomen was de afgelopen 3 jaren niet hoger dan 101% van de bijstandsnorm. 

 U heeft geen vermogen boven de van toepassing zijnde vermogensgrens. 

 U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering. 

 U volgt geen opleiding als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 
(WTOS) en volgt geen studie op grond van de Wet studiefinanciering (WSF 2000).  

 Bent u getrouwd of woont u samen, dan ontvangt u alleen een individuele inkomensvoorziening 
als u beiden aan de voorwaarden voldoet. 

 
De volgende bedragen gelden voor de individuele inkomenstoeslag 2020: 
Gehuwden  : € 430,- 
Alleenstaande ouder : € 370,- 
Alleenstaande  : € 320,- 
 
Individuele studietoeslag 
De individuele studietoeslag is een aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen 
studerenden. De toeslag is bedoeld voor arbeidsgehandicapte studenten die vanwege belemmeringen 
hun studie niet kunnen combineren met werk. De hoogte van de toeslag bedraagt € 100,- per maand 
(uitbetaling gebeurt per half jaar achteraf) en geldt voor een periode van maximaal vier jaar.  
 
Collectieve zorgverzekering  
De gemeente biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering bij 
Menzis, Univé of Salland. Afhankelijk van uw zorgkosten kunt u kiezen voor een beperkt of uitgebreid 
pakket. De gemeente draagt bij in de kosten door een gedeelte van de premie te vergoeden. Voor 
mensen die chronisch ziek zijn en veel (hoge) kosten maken vergoedt de gemeente het eigen risico 
volledig. Dit geldt echter alleen bij het meest uitgebreide pakket. Op www.gezondverzekerd.nl kunt u 
meer informatie vinden over de inhoud van de pakketten van de zorgverzekeraars. Uiteraard kunt u 
ook zelf contact opnemen met Menzis, Univé of Salland als u inhoudelijke vragen heeft. Het is goed 
om te bekijken welk pakket in uw situatie het meest passend is.  
 
Telefoonnummers zorgverzekeraars 
Menzis overstapcoach: (088) 22 24 080  
Helpdesk Salland Zorgverzekeringen: (0570) 687 484  
Klantenservice Univé voor gemeenten: (072) 52 77 822 
 
Om in aanmerking te komen voor deze regeling mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130% van de 
bijstandsnorm. Uw vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. U kunt zich aanmelden via 
www.gezondverzekerd.nl of telefonisch bij de zorgverzekeraar.  
 
Bijdrageregelingen minimabeleid 
De gemeente Rijssen-Holten kent verschillende bijdrageregelingen. Deze zijn ervoor bedoeld dat 
inwoners met een laag inkomen deel kunnen nemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur 
en vorming en activiteiten in relatie tot school. De inkomens grens voor de bijdrageregelingen is 110%. 
De vermogensgrenzen uit de Participatiewet gelden ook voor deze regelingen. Eventueel vermogen in 
een eigen woning kan buiten beschouwing worden gelaten als de totale bijzondere bijstand op 
jaarbasis minder bedraagt dan € 2.500,-. Studenten zijn uitgesloten van een bijdrage uit deze 
regelingen.  
 
De gemeente kent de volgende vier bijdragen: 
 

1. Bijdrage maatschappelijke participatie 
De bijdrage maatschappelijke participatie is bedoeld voor kosten die te maken hebben met sport, 
cultuur en vorming. Bijvoorbeeld contributies voor sport, kosten voor internetgebruik, telefoon, een 
krantenabonnement, muzieklessen, etc. De bijdrage is € 60,00 per persoon per kalenderjaar.  
Deze bijdrage kan ieder jaar tussen 15 augustus en 30 november worden aangevraagd. 
 

2. Bijdrage schoolgaande kinderen 
Deze regeling is bedoeld voor kosten die voortvloeien uit schoolactiviteiten van schoolgaande 
kinderen.  
De hoogte van de bijdrage is per kalenderjaar per schoolgaand kind: 

 € 45,- voor schoolgaande kinderen vanaf 4 jaar.  
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 € 145,- voor schoolgaande kinderen vanaf 12 jaar tot en met 17 jaar. 
Deze bijdrage kan ieder jaar tussen 15 augustus en 30 november worden aangevraagd.  

 
3. Bijdrage duurzame gebruiksgoederen 

Deze regeling is bedoeld voor de kosten van aanschaf of vervanging van duurzame 
gebruiksgoederen.   
De regeling geldt voor personen die een zelfstandige huishouding voeren en voor de personen van 4 
tot 18 jaar die bij dat huishouden horen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet er een 
aanvraag ingediend worden. Hier kan maximaal één keer per vijf jaar een beroep op gedaan worden. 
De maximale bijdrage bedraag € 250,-. Hiernaast heeft elk gezinslid de mogelijkheid om een bijdrage 
voor een fiets aan te vragen. Deze bijdrage is maximaal € 75,- voor inwonende kinderen tot 12 jaar 
(één keer per vier jaar) en € 200,- voor aanvragers en inwonende kinderen van 12 tot en met 17 jaar 
(één keer per acht jaar).  
 

4. Computerregeling 
Deze regeling is bedoeld voor de aanschaf van een computer of laptop. De bijdrage bedraagt 
maximaal € 350,-. Indien er in het gezin sprake is van schoolgaande kinderen van 10 jaar of ouder, 
bestaat er naast de genoemde computerbijdrage nog een extra eenmalige vergoeding voor de 
aanschaf van computer of laptop voor een bedrag van maximaal € 500,- (dit is inclusief de kosten voor 
een printer en een virusprogramma). Hier kan maximaal één keer per vijf jaar een beroep op gedaan 
worden. 
 
Het aanvragen van een bijdrage doet u bij het Sociaal Vraag Plein in het gemeentehuis. Andere 
instellingen zoals  de diaconie kunnen u hierbij eventueel helpen. Voor het aanvragen van een 
bijdrage hoeft u geen uitkering te hebben. Ook als u een andere bron van inkomsten hebt, is het 
mogelijk om voor een bijdrage in aanmerking te komen. 

  
Landelijke regelingen 
Naast gemeentelijke vergoedingen komt u misschien in aanmerking voor landelijke toeslagen. Denk 
bijvoorbeeld aan de huurtoeslag of de zorgtoeslag. Neem hierover contact op met de belastingdienst, t 
(0800) 0543 of kijk op www.toeslagen.nl.  
 
Tabel bijstandsnormen* 
Geldende normen per 1 juli 2020: 
* Normen waarbij geen sprake is van meerdere inwonende personen die in dezelfde woning hun hoofdverblijf 
hebben.  
 
Normen 21 tot pensioenge- 
rechtigde leeftijd  excl. vt  vt (5,0%) incl. vt  110% (incl. vt) 110% (excl. vt) 
Alleenstaande/ 
Alleenstaande ouder € 1.006,08 € 52,95  € 1059,03 € 1.164,93 € 1.106,69 
Gezin   € 1.437,25 € 75,65  € 1.512,90 € 1.664,18 € 1.580,98 
 
Normen pensioen- 
gerechtigden  excl. vt  vt (5,0%) incl. vt  110% (incl. vt) 110% (excl. vt) 
Alleenstaande/ 
Alleenstaande ouder € 1.125,05 € 59,21  € 1.184,26 € 1.302,69 € 1.237,56 
Gezin   € 1.526,54 € 80,34  € 1.606,88 € 1.767,57 € 1.679,19 

 
Tabel vermogen 

Lid 3 onderdeel a: vermogensgrens alleenstaande € 6.225,- 

Lid 3 onderdeel b: vermogensgrens alleenstaande ouder € 12.450,- 

Lid 3 onderdeel c: vermogensgrens gezin € 12.450,- 

 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de onderwerpen in dit informatieblad kunt u terecht bij het Sociaal Vraag 
Plein. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen via t (0548) 854 836 en 
sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl.  
 
Algemene gegevens 
Gemeente Rijssen-Holten 

http://www.toeslagen.nl/


Postbus 244, 7460 AE Rijssen 
t (0548) 854 854 
f (0548) 854 855 
w www.rijssen-holten.nl 
e gemeente@rijssen-holten.nl 
 
Bezoekadressen 
Gemeentehuis 
Schild 1, Rijssen 
 
Navigatieadres parkeergarage:  
De Hagen 15A, 7461 LA Rijssen 
 
Kulturhus (loket Sociaal Vraag Plein) 
Smidsbelt 6, Holten 
 
Openingstijden 
Kijk voor actuele openingstijden op www.rijssen-holten.nl/openingstijden.  
 
 
(versie juli 2020) 
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