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De nieuwe Participatiewet 2015 

 

De Participatiewet vervangt de bijstandswet en kent 

andere regels voor inkomensondersteunende 

regelingen. 

We zetten de mogelijkheden voor u op een rij:  

 

Bijzondere bijstand 

De bijzondere bijstand blijft bestaan.  

Iedere inwoner die aan bepaalde voorwaarden 

voldoet kan in aanmerking komen voor bijzondere 

bijstand. Daarbij kijken we naar noodzaak van de 

kosten, alternatieve oplossingen, uw inkomen en 

uw vermogen.  

 

De collectieve aanvullende ziektekosten 

verzekering Menzis 

Dit bieden wij aan via ziektekostenverzekeraar 

Menzis. Deze is beschikbaar voor iedereen met 

een inkomen tot 110% van de voor hen geldende 

bijstandsnorm. Zij kunnen voor een gunstig tarief 

een uitgebreide verzekering afsluiten. Voor mensen 

met een chronische ziekte of een handicap gaat de 

aanvullende verzekering meer kosten vergoeden 

dan tot nu toe. Een extra pakket biedt u 

mogelijkheden voor compensatie van de eigen 

bijdrage ziektekosten en Wmo. 

 

Computer regeling kinderen middelbare 

school 

Speciaal voor kinderen op het voortgezet onderwijs 

kunnen ouders die geen computer hebben een 

2
e 
hands computer aanvragen zodat hun kinderen 

huiswerk kunnen maken. U kunt hiervoor 

bijzondere bijstand aanvragen. Komt u hiervoor in 

aanmerking dan regelen wij de computer. 

 

Meedoen regeling ook voor kinderen 

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen mee 

kunnen doen in de samenleving. De financiële 

situatie van hun ouders mag dat niet in de weg 

staan. Ze moeten bijvoorbeeld aan sport kunnen 

doen, muziekles kunnen volgen. Ouders kunnen 

een geldbedrag vragen via de Meedoen regeling.  

 

Stichting Leergeld 

 
Vanaf 1 april 2015 is Stichting Leergeld                               

Oost Betuwe actief in onze gemeente. 

 

Heeft u schoolgaande kinderen, dan wilt u als 

ouder dat uw kind kan meedoen. Met een excursie, 

sport, muziekles of op school. De gemeente heeft 

een Meedoenregeling, maar misschien is dit niet 

genoeg of komt u hier niet voor in aanmerking. 

 

Stichting Leergeld helpt met sportschoenen, een 

schoolreis of contributie als daar even geen geld 

voor is. Zij bekijken of er bijvoorbeeld speciale 

afspraken met de school of sportvereniging kunnen 

worden gemaakt. Kan dat allemaal niet of is het 

nog steeds te duur voor u dan kan Leergeld wellicht 

bijspringen.  

 

Leergeld komt dan bij u thuis. Wat zijn de dingen 

waar uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat 

kunnen andere instanties voor u betekenen? En 

wat kan Leergeld voor u doen?  

 

 

 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die 

te maken heeft met het team werk en inkomen 

van de gemeente Lingewaard. 

 

In deze uitgave speciale aandacht voor:  

• Nieuwe inkomensondersteunende regelingen  

• Stichting Leergeld 

• Energiebesparing 

• Melding vakantie 
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U kunt contact met Leergeld opnemen voor meer 

informatie of om een afspraak te maken met een 

medewerker die bij u thuis langskomt. 

 

De contactgegevens zijn: 

Stichting Leergeld Oost Betuwe  

p/a van Ambestraat 1 

6681 AK Bemmel 

Email: info@lgob.nl 

 

De Individuele inkomenstoeslag 

De individuele inkomenstoeslag (IIT) is een nieuwe 

regeling. Deze regeling vervangt de 

langdurigheidstoeslag met een strengere 

voorwaarde. De toeslag is alleen voor mensen die 

geen zicht hebben op werk en niet volledig in hun 

eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Voldoet u aan deze voorwaarde en heeft u 

meerdere jaren achter elkaar een inkomen op of 

iets boven het voor u geldende bijstandsniveau 

gehad? Dan kunt u in aanmerking komen voor 

deze toeslag. Bij de beoordeling van uw recht wordt 

gekeken naar wat u in het voorgaande jaar gedaan 

hebt om weer aan het werk te komen.  

 

Bedragen individuele inkomenstoeslag 

Categorie Bedrag 

Gehuwden 521,00  

Alleenstaande-ouders 470,00  

Alleenstaanden 368,00  

 

De individuele studietoeslag 

De individuele studietoeslag is een nieuwe 

regeling. Deze regeling is bedoeld voor mensen die 

een opleiding volgen, en die door een beperking 

niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te 

verdienen. Neem contact met ons op als u meer 

over de voorwaarden wilt weten! 

 

Schuldhulpverlening 

De gemeente Lingewaard werkt samen met de 

organisaties Rijnstad en Westerbeek. Beide 

organisaties helpen mensen met financiële vragen 

of problemen. Deze hulp kan variëren van een 

éénmalig gesprek over inkomsten en uitgaven, tot 

het treffen van een regeling met schuldeisers. 

Heeft u problemen met het rondkomen van uw 

inkomen of heeft u schulden dan kunt u contact 

opnemen met de gemeente Lingewaard via 

telefoonnummer (026) 32 60 111. Er wordt dan een 

afspraak met u gemaakt voor een oriënterend 

adviesgesprek. 

 

Meedoenregeling minima 2015 

Ook in 2015 kunt u een 

beroep doen op de 

Meedoenregeling. 

Dit is een 

tegemoetkoming voor 

elk afzonderlijk gezinslid 

in de kosten voor 

deelname aan sociaal-

culturele, sportieve activiteiten of andere kosten om 

mee te kunnen doen in de samenleving. 

 

Welke kosten vallen hieronder? 

Voorbeelden: 

 contributie sportvereniging; 

 contributie muziekles; 

 fiets; 

 abonnement krant of internet. 

 

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking? 

Deze participatieregeling is voor elke inwoner van 

de gemeente Lingewaard met een inkomen lager 

dan 110% van de bijstandsnorm. De regeling geldt 

dus niet alleen voor inwoners die een uitkering 

ontvangen.  

 

Hoe hoog is de vergoeding?  

€ 100 per jaar per persoon voor ieder gezinslid, 

waarvoor de kosten uitgegeven worden. 

 

Hoe vraagt u de vergoeding aan? 

Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen 

persoonlijk bericht met aanvraag formulier. Heeft u 

geen uitkering en wilt u ook het aanvraagformulier 

ontvangen dan kunt u dit downloaden via onze 

website. Uitbetaling van de bijdrage vindt eenmaal 

per jaar plaats op vertoon van betalingsbewijzen. 

Meer informatie treft u aan op onze website. 

 

mailto:info@lgob.nl
http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/minimaregelingen-2/individuele-studietoeslag/
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Overgangsregeling                       

Kostendelers-norm 

Heeft u een bijstandsuitkering en wonen er gezins-

leden met eigen inkomsten in uw huishouding? Dan 

valt u mogelijk onder de overgangsregeling van de 

kostendelersnorm en zal uw uitkering per 1 juli 

2015 aangepast moeten worden. 

Als u onder deze overgangsregeling valt, krijgt u 

van ons persoonlijk bericht. Toch kan uw situatie 

ook na 1 juli 2015 wijzigen. Let daarom goed op dat 

u wijzigingen in uw gezinssamenstelling en 

inwonenden tijdig doorgeeft via een mutatie 

formulier.  

 

Energiebesparingsproject                           

“De knop om in Gendt” 

 

Wil u graag op energie besparen maar u 

weet niet hoe? 

Als u in de wijken Molenwijk of Dries in Gendt 

woont dan kunt u een steuntje in de rug krijgen 

door mee te doen met het energiebesparings-

product “De knop om”!  Namens de Gemeente 

Lingewaard helpt Lingewaard Energie bewoners 

om inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Ga met 

handige tips aan de slag om te besparen op 

energie, goed voor de portemonnee en het klimaat! 

 

Ambassadeurs besparen 15% 

Het Wijkplatform Molenwijk-Dries heeft 10 ambas-

sadeurs uit de verschillende straten geworven, die 

als eerste het besparingsprogramma van 6 weken 

hebben doorlopen en een gemiddelde besparing 

van ruim 15% op elektriciteit hebben bereikt! Met 

hun kennis kunnen zij hun eigen straatbewoners 

enthousiast maken om mee te doen en een 

helpende hand bieden wanneer nodig. En dat lukt! 

Ook in de volgende rondes is al weer veel 

bespaard. 

 

Wattcher laat het energieverbruik zien 

De Wattcher, het apparaat dat deel uitmaakt van 

het besparingsprogramma en ter beschikking wordt 

gesteld door de gemeente, wordt door de 

ambassadeur geïnstalleerd bij de straatbewoners. 

Dit apparaat laat het actuele elektriciteitsverbruik in 

u woning zien. Door dit inzicht, in combinatie met 

besparingstips, wordt het gemakkelijker gemaakt te 

besparen op u energiekosten 

 

Met u straat zoveel mogelijk besparen 

Na de ambassadeurs zijn er telkens twee straten 

die aan de slag gaan. Gedurende 6 weken hebben 

zij beschikking over een Wattcher en krijgen zij 

online besparingstips. Na enkele weken organiseert 

Lingewaard Energie een bijuenkomst waarin aan 

elkaar ontzettend goede tips worden gegeven.  

Aan het einde van het stookseizoen, in mei 2015, 

wordt bekend gemaakt welke straat het samen het 

meeste bespaard heeft en wie de beste individuele 

bespaarder in de wijk is! 

 

Ga de uitdaging aan en doe mee! 

 Woon u in één van de wijken en wil u mee doen? 

Dat kan! Geef u op via 

deknopom@lingewaardenergie.nl. Ook het 

Wijkplatform Molenwijk-Dries heeft alle informatie.  
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Woon u niet in de wijk maar wil u wel 

bruikbare tips om energie en geld te 

besparen? 

Tip: schenk koffie en thee na het zetten in een 

thermoskan! 

We geven graag nog meer besparingstips aan 

iedereen in Lingewaard. U kunt kijken op 

www.lingewaardenergie.nl of stuur ons u mailadres 

en ontvang regelmatig de beste tips van De knop 

om! Ons mailadres is 

deknopom@lingewaardenergie.nl.  

 

Vakantie? Laat weten hoe lang u 

afwezig bent. 

 

Gebruik het vakantieopgave formulier 

Wilt u met vakantie naar binnen- of buitenland, dan 

moet u dat tenminste twee weken van tevoren 

melden bij de gemeente.                                                                   

                                                   

                                                   

                                      

                                       

                                                

                                          

U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar met 

behoud van uitkering op vakantie. Vanaf dit jaar 

vragen wij uw afwezigheid op te geven via het 

“vakantieopgave formulier”.  

                                          

Volgt u een re-integratietraject? Overleg ruim op tijd 

met uw klantmanager wanneer u op vakantie wilt.  

U mag hiermee uw traject namelijk niet frustreren.  

 

Bijzonderheden: te laat terug 

Blijft u langer weg dan 4 weken, dan blokkeren wij 

uw uitkering en kan uw uitkering beëindigd worden. 

U kunt dan ook te maken krijgen met een boete of 

een tijdelijke verlaging van uw uitkering. Voorkom 

problemen  door het vakantieopgave formulier tijdig 

in te vullen! 

 

U mag dus maximaal 4 weken met behoud van 

uitkering op vakantie. Ook als u door bijzondere 

omstandigheden niet op tijd kon terugkeren zoals 

door ziekte, krijgt u over de periode dat u langer 

wegbleef geen uitkering. En ook dan moet u na 

terugkeer opnieuw een uitkering aanvragen. De 

gemeente vraagt u dan een leesbare verklaring van 

een arts te overleggen. Door een dergelijke 

verklaring kunt u een maatregel op uw uitkering 

voorkomen. 

 

 

 

Wanneer u een uitkering ontvangt, meldt dan tijdig 

veranderingen in uw persoonlijke en/of financiële 

situatie! 

Dit is uw informatieplicht. Een verandering in uw 

situatie kan invloed hebben op uw recht op  

uitkering of de hoogte daarvan. Wanneer u de 

informatieplicht niet nakomt, krijgt u een boete. 

 

Informatieplicht 

De informatieplicht betekent dat u op tijd alle 

informatie geeft die we van u vragen. 

Verder betekent de informatieplicht dat u komt als 

we u uitnodigen en binnen een week veranderingen 

in uw persoonlijke en/of financiële situatie meldt.  

 

Rechtmatigheidsonderzoek formulier 

Het is belangrijk om wijzigingen in uw situatie  

direct door te geven via het rechtmatig-

heidsonderzoek formulier. Zo voorkomt u 

problemen. Neem bij twijfel contact op met de 

gemeente via telefoonnummer (026) 326 01 11 kies 

optie 2. 

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 

gemeente Lingewaard, team Sociaal & Welzijn. 

Hoewel de tekst zorgvuldig is samengesteld, 

kunt u hieraan geen rechten ontlenen. 

http://www.lingewaardenergie.nl/

