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Financiële zorgen
hebben grote impact
M'rjn vader zegt altijd: je kunt niet in der,

portemonnee van een ander kijken. En

daar ben ik het mee eens. Hoe definan-
ciële situatie van een ander is, kan je niet
altijd afmeten aan het huis waar iemand
woont of de auto waar iemand in rijdt.

Schulden

We kunnen allemaal in financiële nood
raken. Bijvoorbeeld door het niet kun-
nen aflossen van een lening7,,e:cvqmg'-
zorgkosten, het veranderen' van,.,,de

thuissituatie of het verlies van een baan. :

Toch vinden we het lastig om over dit
onderwerp te praten" Financiële proble:
men kunnen daardoor gemakkelijk
overgaan in schulden. Mensen met
schulden schamen zich vaak voor de
situatie wàar ze in zitten. En dat weer-
houdt hen ervan om hulp te zoeken. Het
probleerlr wördt:voor veel mensen ge*:

durende de tijd vaak groter, terwijl om
hulp vragen et vaak ook voor zorgt dat
de financiële problemen eefder op§€-,
lost worden, De gemeente kan'hulpen
bij fi nanciële proÈl"r"n.

Rekeningen betalen

Met de stijgende energiekosten wordt
duidelijk dat het voor sommige huishou-
dens erg spannend wordt of alle reke-
ningen betaald kunnen worden. Mensen
met een laag inkomen kunnen een
eenmalige energietoeslag krijgen. Dit is

een financiële bijdrage voor de energie-
kosten. Op de gemeente pagina in deze
krant staat daar meer informatie over.

Vq.qr inwbners r-neteen laag lnkomen:en
laag vermogen heeft de gemeente ver-
schillende regelingen en vergoedingen.
,Me-er Ínformatie is te vinden.op de *eb-
site of in de minimafolder. Voor kinderen
.i s, -er,.b$voorbeeld,h et,lCnd pakke. t,, V.ia

deze regeling wordt een tegemoetko-
mtng, vgrstrekt, : zodat:: kinderen : me.é
kunnen : dgen, aan' sportactivitëiten. of
zwemles, maar ook voor schoolkosten.

Meer informatie

,FiÀanciële zórgen hebben grote impaet.
Elke dag bezig zijn met de vraag of er
voldoende geld is voor boodschappen
kostener§le. Geld maakt w-elisw,aar,hiet
gelukkig, maar geen geld hebben kan
grote negatieve impact hebben op het
welz'rjn van mensen. lk hoop dan ook dat
deze mensen'onze handreiking voor
hulp' aannemen. Neem vooral: contact
op met de gemeente of kijk op onze
website voor meer informatie.

, Simone Visser-Botman
, \rVethoudeÍ gemeente Drechterland
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Maakt u zich zoïgen oveï uw financiële
situatie door de inflatie en de stijgende
energieprijzen?

Weet dan dat er verschillende voorzienin-
gen zijn om het rondkomen makkelijker te
maken. Twijfelt u of er voor u ook een rege-

ling is? Neem dan contact met ons op via
gemeente@drechterland.nl of (0288) 352 3521

Wij denken graag met u mee.

De prijzen van energie stijgen. Op de vergelijkings-
site www.gezondverzekerd.nl staan energietips en
informatie om uw energiekosten te verlagen. U kunt
in een persoonlijk gesprek advies krijgen oveÍ uw
energiecontract.

Mensen met een laag inkomen kunnen, wanneer het
verstandig is, overstappen naar een andere energiele-
verancier. Wie overstapt via Gezondverzekerd.nl krijgt
een aantal voordelen:

' u betaalt geen borg en wordt direct geaccepteerd;
. u ontvangt de goedkoopste prijs per aanbieder;
. een eventuele overstapboete staat binnen een week

op uw rekening;
. altijd groene energie.

Kijk voor alle informatie op www.gezondverzekerd.nl
of bel (08s) 3oi s38e.

H*'mffiïur§'$1\$.ri $à à'ï*r'#{*'ilffi (ii$Ïffi#

Huishoudensmet een minimum inkomen kunnen een
eenmalige energietoeslag krijgen van de gemeente als
h6+ inl^hah hió+ L^^6? ic À=a 11do, rrr- l^ L.ii.+^-j.-

Bent u inwoner of ondernemer in de gemeente Drechterland en heeft u
zorgen over geld? Kunt u daardoor niet op tijd uw rekeningen betalen?
De medewerkeÍs van de afdeling schuldhulpverlening kunnen u helpen
en adviseren. Dit kan bijvoorbeeld als u moeite heeft om uw inkomsten
en uitgaven in balans te houden. Ook wanneer u schulden heeft of in
schulden dreigt te komen kunnen zij u helpen.

{



-]
norm. Als u de toeslag nog niet heeft ontvangen kunt
u een aanvraag doen via de gemeentewebsite. Wan-
neer dit niet lukt kunt u bij de gemeente vragen om
een papieren aanvraagformulier. Kijk voor alle infor-
matie op www.drechterland.nl.
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Heeft u een laag inkomen en
weinig vermogen? De gemeente
heeft een aantal regelingen die
het rondkomen voov u makkelij-
ker kunnen maken. Een aantal
voorbeelden zijn:

KÍ**$paï<kmt *s?

c *Trn p uuEerre g*t$'m gry

Via het Kindpakket kunt u jaar-
lijks een bedrag krijgen om kos-
ten voor sport, muziekles of een
schoolreisje van uw kind te beta-
len. Ook kunt u een eenmalige bij-
drage krijgen voor de kosten van
zwemlessen voor diploma A. Het
Kindpakket is er voor inwoners
met een inkomen tot LZO% van de
bijstandsnorm en kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar. Via de
computerregeling kunt u een bij-
drage krijgen voor een comptiter
voor uw schoolgaande kind. Het

aanvÍagen van het Kindpakket
of de computerregeling kan via
www.drechterland.nl of via een
papieren aanvraagformulier, af te
halen bij de gemeente.

Stt*htïng L*erg*§d
Wanneer uw aanvraag is afge-
wezen of wanneer uw bijdrage
vanuit dè gemeente op is kunt
u naar Stichting Leergeld. Stich-
ting Leergeld helpt gezinnen
met kinderen van 4 tot 18 jaar
die door onvoldoende geld niet
mee kunnen doen met hun leef-
tijdsgenootjes. Voorwaarde is
dat uw inkomen Iager is dan
t2O% van de bijstandsnorm of
als u moet rondkomen van leef-
geld of in een schuldhulpverle-
ningstraject zit. Kijk vooï meeï
informatie op www.leergeld-
westfriesland.nl, mail info@

leergeldwestfriesland.nl of bel:
(022e) 70 68 00.

Fïuurcgeï*t,lg
Voor inwoners met de pensi-
oengerechtigde leeftijd is er de
plusregeling. Deze bljdrage kan
gebruikt worden voor sociaal,
culturele en educatieve activi-
teiten maar ook voor een krant.

ffie*r íegeï'ÉriStrsï
De gemeente heeft nog meer re-
gelingen voor inwoners met een
minimum inkomen en veïmo-
gen. Wilt u meeÍ informatie over
de minimaregelingen dan kunt
u de minimafolder bekijken via
www.drechterland.nl of ophalen
bij de gemeente. Vraag de rege-
lingen aan via de gemeenteweb-
site of haal het formulier op het
gemeentehuis.

Wanneer u zich aangemeld heeft bij de afdeling schuldhulpverlening
wordt er samen met u gekeken naar passende oplossingen.

Aanmelden kan op meerdere manieren:
. Meld u aan via www.drechterland.nl, zoek op'hulp bij schulden'
. Bel: 14 0228 of mail schuldhulpverlening@sed-wf.nl
. Maak een afspraak om een aanvraagformulier op te halen op het

gemeentehuis
. Ca naar het inloopspreekuur (zie hieronder)

tr;itl.l:i'$.,si:i;rg;1ilt'l,',J.àÀÍ:rn*-ï::i;l*Íli'#i:r,"r:;ri*li,ril+;

U kunt tijdens ons inloopspreekuur terecht met vràgen over geldzaken.
Een professionele schuldhu'lpverlener kan u misschien helpen om een op-
lossing te vinden voor uw financiële problemen.

U bent welkom in een van de drie gemeentehuizen op de volgende mo-
menten:
. ln Drechterland elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
. ln Enkhuizen elke dinsdag van 1-8.00 tot 19.00 uur
. ln Stede Broec elke donderdag van L3.00 tot 15.00 uur

Het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken.

V:'";,;i:,."ïrili#ït,::1,{,;r'?y'r,":j ll:;r.:É=t",ruUnuttt;1r.,.';,rëe*:*$ttr4

Sinds l januari 202L is vroegsignalering voor gemeenten een wettelijke
taak. Voor u betekent dit dat de gemeente langs kan komen of een brief
stuurt bij beginnende betalingsachterstanden. Het gaat om betalings-
achterstanden van vaste lasten, huur, zorgpremie, energie en drinkwa-
ter. De leveranciers hiervan zijn verplicht de betalingsachterstanden te
melden bij de gemeenten.

De gemeenten moeten binnen vier weken na ontvangst van het signaal
de inwoner een aanbod doen tot een eerste gesprek. Dat hoeft geen huis-
bezoek te zijn, maar kan ook per mail of telefonisch. Als de inwoner hulp
wil, dan koppelt de gemeente dit terug zodat de incasso kan worden op-
geschort. Hulpaanbod kan een budgetcoachgesprek (bijvoorbeeld voor
een betalingsregeling), korte begeleiding en advies of een verwijzing
naar schuldhulpverlenin g zijn.

Als u een Iaag inkomen heeft kunt u
een zorgveÍzekering afsluiten met
korting. U heeft de keuze uit twee
zorgverzekeringen van Univé. Deze
pakketten bestaan uit een basis en
aanvullende verzekering. Kijk voor
meer informatie en aanmelden op
www.g ezondverzekerd.nl.

De Formulierenbrigade bestaat uit
vrijwilligers die u kunnen helpen
bij het invullen van (digitale) for-
mulieren. Alle inwoners van de 9e-
meente Drechterland kunnen gratis
gebruikmaken van hulp en uitleg
van de Formulierenbrigade.

De Formulierenbrigade kan helpen met:
. het invullen van'formulieren;
. het aanvragen van toeslagen of

kwijtscheldingen;
. het wegwijs raken op het internet;
. advies of hulp bij lastige rekenin-

gen ofbrieven;
. aanvragen van DigiD;
. het indienen van eenvoudige
belastingaangifte.

Kom langs, elke dinsdag van
14.00 tot 16.00 uur in bibliotheek
't Streekpunt in Hoogkarspel ofbel
(0229). s76 4L6.


