
Minimaregelingen
en geldzaken



 

Wij vinden het belangrijk dat al onze inwoners  

mee kunnen doen. Daarom ondersteunen wij 

onze inwoners met een laag inkomen met diverse 

regelingen. Zo kunnen kinderen mede dankzij  

het Jeugdfonds Sport & Cultuur toch sporten of 

meedoen aan culturele activiteiten, zoals muziek  

maken of toneel spelen. En dankzij Stichting 

Leergeld kunnen ouders agenda’s, schriften,  

pennen, leesboeken of kleding aanschaffen voor 

hun kind. Ook voor volwassenen geldt dat ze 

bijvoorbeeld dankzij het Werkfit abonnement of 

de regeling maatschappelijk verkeer, deel kunnen 

nemen aan diverse (sport)activiteiten. In deze  

flyer vindt u meer informatie over de beschikbare  

ondersteuning.

Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet  
kunt betalen? Dan kunt u misschien extra 
geld krijgen van de gemeente. Dit heet 
bijzondere bijstand. Voor de hoogte van 
de bijzondere bijstand wordt uw inkomen 
vergeleken met de bijstandsnorm.  
Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt  
af van uw leeftijd en leefsituatie. Personen 
vanaf 21 jaar met een inkomen tot 
maximaal 110% van de bijstandsnorm 
komen in aanmerking voor een bijdrage  
in de volgende kosten:

1 Bijzondere en noodzakelijke 
kosten
Voor dingen die u écht nodig hebt, maar 
niet zelf kunt betalen. De kosten moeten 
bijzonder en noodzakelijk zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan bewindvoeringskosten of 
een eigen bijdrage voor de rechtsbijstand. 
Bijzondere bijstand wordt alleen toegekend 
voor zaken waarvoor u nergens anders een 
vergoeding kunt krijgen.

2 Kosten van deelname aan 
het maatschappelijk verkeer
Met een laag inkomen is het niet altijd 
eenvoudig om deel te kunnen nemen  
aan maatschappelijke activiteiten.  
Een lidmaatschap van een sportvereniging 
of de bibliotheek kan namelijk best wat 
kosten met zich meebrengen. 

U kunt hiervoor een bijdrage krijgen van 
maximaal  € 150,- per persoon.  

Op www.pijnacker-nootdorp.nl leest u  
meer over de bijstandsnorm en of u in 
aanmerking komt voor bijzondere bijstand. 

Kwijtschelding 
gemeentelijke 
belasting

Is uw inkomen op bijstandsniveau of lager 
en heeft u weinig vermogen? Dan kunt u in 
aanmerking komen voor kwijtschelding.  
U kunt alleen kwijtschelding aanvragen 
voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. 
Om te bepalen of u kwijtschelding   
kunt krijgen maken wij een berekening 
van uw inkomsten en uitgaven. Om deze 
berekening te kunnen maken vult u een 
verzoekformulier voor kwijtschelding 
gemeentelijke belasting in. 
 
Kijk hiervoor op onze website  
www.pijnacker-nootdorp.nl of bel naar 
14 015 voor meer informatie.

Financiële 
ondersteuning
Wilt u meer weten over de onderstaande regelingen? Kijk dan op 
www.pijnacker-nootdorp.nl of bel naar 14 015.



 

Individuele inkomens-
toeslag

Heeft u langer dan drie jaar een inkomen op  
bijstandsniveau (100% van de bijstands-
norm), weinig of geen eigen vermogen en  
geen zicht op inkomensverbetering? 
Dan komt u wellicht in aanmerking voor 
een individuele inkomenstoeslag. U kunt 
de individuele inkomenstoeslag online 
aanvragen via de website van de gemeente. 

Op www.pijnacker-nootdorp.nl leest  
u meer over de bijstandsnorm en of u  
in aanmerking komt voor bijzondere  
bijstand.

Kindpakket Stichting 
Leergeld

Wij vinden het belangrijk dat elk kind kan 
meedoen. Daarom werken wij samen 
met Stichting Leergeld. Deze stichting 
helpt kinderen waarvan de ouders een 
wat krappere beurs hebben. Bijvoorbeeld 
omdat zij een uitkering, een lager salaris of 
(hoge) schulden hebben. Stichting Leergeld 
biedt een Kindpakket dat bestaat uit de 
volgende voorzieningen:
 

 Fiets (van 4 tot en met 17 jaar) 
 Laptop (vanaf het voortgezet onderwijs)
 Gezinscomputer (vanaf 7 jaar)
 Jarige Job verjaardagsbox (van 4 tot en  

 met 12 jaar) 
 Schoolspullenpas (4 tot en met 17 jaar)
 Kindpas (0 tot en met 17 jaar)

Aanvragen 
Op www.elkkinddoetmee.nl vindt u alle 
informatie over Stichting Leergeld in de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp en kunt u 
een aanvraag indienen. Weet u niet zeker of 
u in aanmerking komt voor ondersteuning? 
Doe dan toch een aanvraag. Stichting 
Leergeld bekijkt uw aanvraag en laat u 
weten of u wel of niet in aanmerking komt 
voor ondersteuning. 

Heeft u vragen of wilt u in contact komen 
met Stichting Leergeld? Stuur dan een 
e-mail naar info@elkkinddoetmee.nl.  

 

Rotterdampas

Met de Rotterdampas krijgt u gratis toegang  
of flinke korting bij meer dan 750 bedrijven,  
attractieparken en culturele instellingen. 
Bestellen of verlengen van de volwassenen-
pas kan online via www.rotterdampas.nl  
of persoonlijk in het gemeentekantoor. 
Mensen met een minimum inkomen,  
kunnen de pas met hoge korting aanvragen.  
Een pas voor volwassenen is dan € 5,00. 
Voor kinderen zelfs gratis. Voor de 
Rotterdampas geldt dat u een minimum 
inkomen heeft als uw (gezamenlijke) 
maandinkomen niet hoger is dan:

 € 1775,- voor samenwonenden
 € 1575,- voor eenoudergezinnen
 € 1275,- voor alleenstaanden 

Aanvragen kan in dit geval alleen persoonlijk  
in het gemeentekantoor. Maak hiervoor 
een afspraak door te bellen naar 14 015. 

Jeugd Vakantiepaspoort

Voor kinderen biedt de Rotterdampas  
in de zomer het Jeugd Vakantiepaspoort.  
Met dit paspoort krijgen kinderen in  
de zomer gratis toegang of een flinke 
korting bij heel veel bestemmingen.  
Kijk voor meer informatie op 
www.jeugdvakantiepaspoort.nl. 

Jeugdfonds Sport en 
Cultuur

De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt 
samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  
Dankzij deze samenwerking kunnen kinderen  
van ouders met een laag inkomen sporten 
of deelnemen aan activiteiten zoals muziek 
maken of toneel spelen. De gemeente 
vergoedt dan de contributie of het lesgeld 
en eventueel spullen zoals sportkleding en  
dansschoenen. U kunt zich aanmelden voor  
dit fonds via een tussenpersoon, bijvoorbeeld  
een leerkracht, sportcoach of schuldhulp-
verlener van de gemeente. De vereniging  
of sportclub ontvangt de vergoeding.  
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl 
vindt u meer informatie.

Werkfit abonnement

In samenwerking met sportcentrum  
de Viergang biedt de gemeente Pijnacker-
Nootdorp het Werkfit-abonnement. Hiermee  
kunt u één keer per week (op werkdagen) 
tussen 8.30 en 18.00 uur sporten in de 
Viergang. U kunt dit abonnement betalen 
met de € 150,- van de regeling voor 
maatschappelijk verkeer (zie Bijzondere 
Bijstand). Naast dit bedrag betaald u 
eenmalig het inschrijfgeld van € 25,-. 
Voor € 114,- per jaar (€ 9,50 per maand 
via automatische incasso) extra kunt u uw 
abonnement uitbreiden naar 2 keer per 
week. U kunt het Werk-fit abonnement 
aanvragen bij de balie van de Viergang,  
of door te bellen naar 015 - 3615444.

Sport en 
activiteiten



Schuldhulpverlening 
Pijnacker-Nootdorp
Heeft u geldzorgen, financiële problemen 
of schulden? Wacht dan niet te lang:  
praat erover! De schuldhulpverleners van 
de gemeente Pijnacker-Nootdorp denken 
graag met u mee over een mogelijke 
oplossing. Zij kunnen u ook helpen met 
het maken van een schuldenoverzicht, 
een maandbegroting of met aflossings-
voorstellen bij kleine schulden. Meld u 
eenvoudig aan voor een vrijblijvend gesprek 
over uw mogelijkheden. Ga hiervoor naar 
www.pijnacker-nootdorp.nl of stuur  
een mail naar schuldhulpverlening@
pijnacker-nootdorp.nl. Liever telefonisch 
contact? Bel dan 06 - 16933960. 

Wilt u weten welke hulp 
het beste bij u past?
Weet u niet precies welke hulp voor u het  
beste is? Doe dan de test (gratis en anoniem)  
op geldfit.nl! Of bel hen op 0800-8115.  
U krijgt dan meteen een persoonlijk advies. 
Bent u ondernemer? Dan kunt u voor de 
test terecht op www.geldfit.nl/zakelijk. 
En op www.moneyfit.nl kunnen jongeren 
terecht voor tips over bijvoorbeeld geld 
besparen. 

Nibud: Zelf uw schulden regelen
De website www.zelfjeschuldenregelen.nl 
is er om mensen met beginnende financiële 
problemen te helpen een oplossing uit te 
werken. U onderzoekt hoeveel aflosruimte 
u heeft, en u maakt een plan om regelingen 
met uw schuldeisers te treffen. Met de 
invultool op de homepage kunt u snel 
beoordelen of deze site biedt wat u in uw 
situatie nodig heeft. Het kan namelijk ook 
zijn dat uw geldproblemen te groot of 
juist te klein zijn en u op een andere plek 
beter geholpen bent. Beantwoord een paar 
simpele vragen en krijg direct een advies. 

Ondersteuning door fiKks
Loopt u achter met betalingen of weet u 
echt niet meer hoe u uw rekeningen moet 
betalen? Dan kan fiKks u helpen om van 
uw financiële problemen af te komen. 
FiKks is een handige en eenvoudige app 
die u in contact brengt met een vrijwilliger 
(buddy) die u helpt om weer overzicht te 
krijgen in uw financiën. De app is gratis te 
downloaden in de App Store of via Google 
Play. De buddy’s van fiKks werken als 
vrijwilliger om u te helpen en dat kost u 
helemaal niets. Kijk voor meer informatie 
op wijgaanhetfikksen.nl. 

Krijg weer grip op uw financiën
Stichting Grip op Geld helpt mensen met 
(dreigende) financiële problemen. Goed 
opgeleide vrijwilligers (SchuldHulpMaatjes) 
helpen u om uw financiën weer op orde te  
krijgen. Goed om te weten: Stichting Grip  
op Geld is onafhankelijk en heeft geen winst- 
oogmerk. Ervaart u financiële problemen, 
of wilt u juist problemen voorkomen?  
Loop daar dan niet langer mee rond!  
Mail naar info@SHMPijnacker-Nootdorp.nl 
of bel 06 - 39568705. Of kijk op 
shmpijnacker-nootdorp.nl. 

Geldzorgen? 
U staat niet 
alleen!

Grip op je Knip
Heeft u te maken met psychische klachten 
(denk aan: spanning, somberheid, angst of 
slechte concentratie) en komt u daardoor 
niet helemaal uit uw financiën? Dan kunt u  
terecht bij Doel GGZ Delfland. In samen-
werking met de Herstelacademie bieden  
zij de training ‘Grip op je Knip’. Tijdens deze 
training leert u hoe u uw geldzaken beter op  
orde krijgt. Wilt u meer weten over deze  
training? Kijk dan op de website van Doel GGZ  
Delfland: www.ggz-delfland.nl, stuur een 
mail naar herstelacademie@ggz-delfland.nl  
of bel met de Herstelacademie  
Het Buitenhuis in Delft: 015 - 2607524.

Breng uw geldzaken op orde
Humanitas Thuisadministratie helpt u om 
uw geldzaken en administratie op orde 
te brengen en te houden. U gaat tijdelijk 
samen met een vrijwilliger aan de slag om 
inzicht te krijgen in uw geldzaken.  
De vrijwilliger staat u net zo lang bij totdat 
u alles weer onder controle heeft.  
Kijk op de website van Humanitas voor 
meer informatie: www.humanitas.nl, 
stuur een mail naar delft@humanitas.nl of 
bel 06 - 17218344.

Financiële ondersteuning voor 
jongeren
Ben jij tussen de 12 en 23 jaar en heb je 
behoefte aan meer informatie over geld  
of heb je behoefte aan advies omdat je er 
zelf even niet meer uitkomt? Dan staan  
de coaches van Jeugd en Jongerenwerk  
voor jou klaar. Zij kunnen jou helpen op  
heel veel onderwerpen, waaronder 
geldzaken. Nieuwsgierig naar wat Jeugd  
en Jongerenwerk voor jou kan betekenen? 
Kijk dan op www.stjjmh.nl, mail naar  
info@stjjmh.nl of bel 0182 - 640694.

Saldobaas (voor studenten)
Ben jij student? Bekijk dan eens de app 
Saldobaas. Saldobaas helpt studenten om 
baas te blijven of weer baas te worden over 
hun maandelijkse inkomsten en uitgaven. 
Krijg inzicht in waar jij jouw geld aan 
uitgeeft, hoeveel je per maand overhoudt 
en ontvang handige tips en info over hoe 
je beter om kunt gaan met jouw geld. Het 
maandbudget wordt berekend op basis van 
wat jij zelf invult. Er is dus geen koppeling 
met jouw bankrekening. De app is gratis te 
downloaden in de App Store of via Google 
Play. 

Tips voor minder 
geldzorgen

Maak een financieel overzicht
Heeft u een goed beeld van hoe u er 
financieel voor staat, dan kunt u op 
basis daarvan besluiten of u in actie 
moet komen. Inzicht in uw financiële 
situatie zorgt bovendien vaak voor 
minder stress en zorgen.

 Bepaal wat u per maand hebt om  
 uit te geven: schrijf uw inkomsten  
 en vaste kosten op en reken uit wat  
 u overhoudt als u alle rekeningen  
 heeft betaald. 

 Koopt u iets met contant geld?  
 Bewaar dan de bonnetjes van uw  
 aankoop.

 Maak gebruik van een huishoud 
 boekje waarin u bijhoudt wat er  
 aan geld inkomt en uitgaat. 
 Tegenwoordig zijn hiervoor handige  
 apps beschikbaar. Maar u kunt  
 natuurlijk ook gebruikmaken van  
 een schrift, een Word- of Excel- 
 document.

Zorg dat u altijd geld achter  
de hand heeft 
U kunt altijd te maken krijgen met 
onverwachte kosten. Bijvoorbeeld een  
reparatie aan uw wasmachine of 
het vervangen van huishoudelijke 
apparaten zoals een koelkast of  
gasfornuis. Zorg er daarom voor dat u  
spaargeld beschikbaar heeft. Zo zorgt  
u ervoor dat u over spaargeld beschikt: 

 Maak een spaarplan en houd u daar  
 aan.

 Zet maandelijks een vast percentage  
 van uw inkomen apart.

 Geef uw spaargeld alleen uit aan  
 dingen die u echt nodig heeft.

Betaal uw rekeningen op tijd
Betaalt u een rekening niet op tijd, 
dan volgt er vaak een boete.  
Voorkom een boete door altijd uw 
post te openen. En uiteraard door 
rekeningen op tijd te betalen.  
Lukt het niet om te betalen? Neem 
dan contact op met de afzender van 
de rekening en leg uit wat er aan de 
hand is. U kunt dan mogelijk samen 
tot een oplossing komen.

Weersta verleidingen
We komen allemaal wel eens in de 
verleiding om een aankoop te doen 
die niet direct nodig is. Staat u op het 
punt een impulsaankoop te doen? 
Vraag uzelf dan af of de aankoop wel 
echt nodig is en of u deze wel kunt 
betalen. Wilt u de aanschaf echt 
doen, bedenk dan dat u deze wellicht 
ook kunt lenen of tweedehands kunt 
kopen. 

Geef niet meer uit dan er 
binnenkomt
Eigenlijk is het heel simpel: geef  
geen geld uit, wat u niet heeft. 
Zo voorkomt u dat u in het rood  
komt te staan of geld moet lenen. 
Zowel geld lenen, als rood staan is 
zonde: want het kost geld! 



Wilt u meer weten over 
de regelingen of wilt u advies?

Kijk dan op www.pijnacker-nootdorp.nl 
of bel naar 14 015.

Kijk waar u op dit moment op 
kunt besparen
Wacht niet met besparen totdat u  
rekeningen echt niet meer kunt 
betalen, maar bekijk nu al wat u kunt 
doen om problemen te voorkomen. 
Kosten voor uw huur of hypotheek 
lopen natuurlijk gewoon door. Maar  
u kunt misschien wel besparen op  
de boodschappen, abonnementen of  
lidmaatschappen. Veel zaken kun u 
tijdelijk stopzetten. Gaat het financieel  
weer beter? Dan kunt u opnieuw 
bekijken of u er weer gebruik van wilt 
en kunt maken. 

Maak gebruik van de regelingen 
waar u recht op heeft
De overheid biedt diverse regelingen  
waar u mogelijk gebruik van kunt 
maken. Bijvoorbeeld omdat u 
inkomen lager is geworden. Bekijk op 
www.berekenuwrecht.nl van welke 
regelingen u gebruik kunt maken. 
Maakt u al gebruik van regelingen en 
ontvangt u toeslagen? Vergeet dan 
niet om wijzigingen in uw inkomen 
direct door te geven. 

Schakel hulp in
Komt u er zelf niet uit met deze tips? 
Een vrijwilliger kan met u meedenken!  
In Pijnacker-Nootdorp kunt u bij 
Schuldhulpmaatje of Humanitas terecht.  
Een vrijwilliger kan u bijvoorbeeld 
helpen met het opstellen van een 
financieel overzicht en het nadenken 
over besparingen, of simpelweg een 
luisterend oor bieden. En ook met de 
Stichting Welzijn & Ondersteuning 
Pijnacker-Nootdorp (SWOP) kunt u 
contact opnemen als u er zelf even 
niet uitkomt, bijvoorbeeld voor het 
invullen van formulieren.

Neem contact op met 
de gemeente
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen  
met het team Schuldhulpverlening 
van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 
U kunt ons bereiken door te bellen  
met 06 - 16933960 of door te mailen 
naar schuldhulpverlening@ 
pijnacker-nootdorp.nl. Voor onze 
hulp hoeft u niet te betalen.

Kom in actie
Veel organisaties zoals banken, energiebedrijven en zorgverzekeraars zijn bereid 
om coulant met betalingsproblemen om te gaan. Maar dan moeten ze wel weten dat  
u het moeilijk heeft. Voorziet u betalingsproblemen? Of heeft u al te maken met  
een incassobureau of deurwaarder? Bel dan zo snel mogelijk, en bespreek uw situatie. 
Ook deurwaarders zijn in veel situaties bereid om mee te denken en verdere  
problemen te voorkomen. Zij zijn zelfs de campagne ‘bellen is oplossen’ gestart  
(zie www.bellenisoplossen.nl). Neemt u liever schriftelijk contact op? 
 
Op www.zelfjeschuldenregelen.nl  vindt u voorbeeldbrieven en adviezen over hoe  
u zelf uw schulden kunt proberen op te lossen.


