
Rondkomen in Almere
Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau

De gemeente Almere vindt het belangrijk dat al haar inwoners kunnen 
meedoen aan de samenleving. Daarom zijn er ondersteunende regelingen 
voor mensen met een inkomen op of rond bijstandsniveau. Deze regelingen 
helpen u rondkomen en niet alleen door hulp in geld. In deze folder kunt u 
lezen wat u kunt krijgen. En wie u daarbij kan helpen.



Bijzondere bijstand
Eten, kleding en de huur van uw huis 
zijn basiskosten en die betaalt u van uw 
normale inkomen. Soms komt een 
huishouden met een inkomen op, of 
rond, bijstandsniveau door bijzondere 
omstandigheden voor (extra) noodzake-
lijke kosten te staan die niet vanuit het 
normale inkomen kunnen worden 
betaald. Soms is het mogelijk om voor 
deze (extra) noodzakelijke kosten 
bijzondere bijstand te krijgen. Afhanke-
lijk van de situatie wordt bijzondere 
bijstand gratis of als lening verstrekt. 
De gemeente verstrekt alleen bijzondere 
bijstand als er geen andere verantwoorde 
manier is om aan geld voor deze kosten 
te komen. Dit wordt een voorliggende 
voorziening genoemd. Meer informatie: 
www.almere.nl/bijzonderebijstand of bel 
op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur 
met Sociale Zaken op telefoonnummer 
14 036

Sociale kredietverlening
Kredietverlening in de vorm van een 
persoonlijke lening (PL) bij de Krediet-
bank Nederland is een voorliggende 
voorziening om op een verantwoorde 
manier aan geld te komen. Als de 
gemeente de lening voor de incidenteel 
voorkomende kosten noodzakelijk vindt, 

staat de gemeente in sommige gevallen 
borg en/of betaalt suppletie. Meer infor-
matie: www.kredietbanknederland.nl. 

Langdurigheidstoeslag
Hebt u al vijf jaar lang een laag inkomen 
en bent u jonger dan de pensioensge-
rechtigde leeftijd? Is dit inkomen op 
bijstandsniveau? Dan hebt u misschien 
recht op een langdurigheidstoeslag. 
De toeslag wordt eenmaal per jaar 
uitbetaald. U kunt het aanvraagformu-
lier downloaden op 
www.almere.nl/digitaalloket.

Kwijtschelding gemeentelijke belas-
tingen
Als u door uw lage inkomen uw 
gemeentelijke belastingen niet kunt 
betalen, vraag dan kwijtschelding aan. 
U kunt deze alleen aanvragen voor 
onroerend zaakbelasting, afvalstoffen-
heffing, rioolheffing en hondenbelasting 
(voor maximaal één hond per huishou-
den). Meer informatie: 
www.almere.nl/belastingen. 

Aanvulling op kinderopvangtoeslag
Maakt u gebruik van de kinderopvang of 
een gastouder? Als u een uitkering van 
Sociale Zaken ontvangt en part-time 
werkt, scholing of een re-integratietra-
ject volgt, komt u misschien in aanmer-
king voor een aanvulling op de 
kinderopvangtoeslag van de belasting-
dienst. 

Deze ontvangt u dan van de gemeente 
Almere. Let wel op! U krijgt alleen een 
aanvulling als uw kind naar een geregis-
treerde opvang gaat. 
Welke opvang geregistreerd is, staat op 
www.almere.nl onder Onderwijs en 
studeren. Voor het aanvragen van de 
aanvulling op de kinderopvangtoeslag 
kunt u naar de website 
www.almere.nl/digitaalloket.

Bereken Uw Recht
In deze folder leest u over gemeentelijke 
regelingen om uw inkomen aan te 
vullen. Er bestaan ook veel landelijke 
regelingen op dit gebied. Ook voor 
mensen met een gemiddeld inkomen 
zijn er diverse aanvullende regelingen. 
Wilt u weten op welke gemeentelijke en/
of landelijke toeslagen en/of subsidies u 
mogelijk recht heeft, ga dan naar de 
website www.berekenuwrecht.nl. Op de 
website staan vragen over uw leeftijd, de 
samenstelling van uw huishouden, 
inkomen en vermogen. De site berekent 
vervolgens geheel anoniem landelijke 
regelingen zoals kinderbijslag, huurtoe-
slag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag 
en aanvullende bijstand en alle heffings-
kortingen waar u recht op heeft. Hier is 
ook het deel van de website met 
gemeentelijke regelingen. 

U kunt ook rechtstreeks naar het 
gemeentelijk deel via de link 
www.berekenuwrechtplus.nl. Kies dan 
voor de optie ‘Almere’. Vervolgens 
ontvangt u informatie over waar u de 
vergoeding aan kunt vragen.
Deze website is gemaakt door het 
Nationaal Instituut voor Budgetvoor-
lichting (Nibud) en Stimulansz. 

Problemen met rondkomen



Problemen met schulden 

Cursus “uitkomen met je inkomen”
De werkgroep Arme Kant van Almere 
(AKA) organiseert 4 keer per jaar een 
cursus ‘Uitkomen met je inkomen’. 
De cursus gaat vooral over budgetteren 
en omgaan met je financiële administra-
tie. Belangrijk is ook het vergroten van 
de eigen weerbaarheid. Daarnaast komt 
het belang van vrijwil-
ligerswerk ter sprake. 
De cursus duurt 4 
dagdelen (ochtenden 
of avonden). 
De reiskosten naar de 
cursuslocatie worden 
vergoed (max. € 3,- 
per keer). 
Meer informatie: 
www.armekantvanalmere.webklik.nl 
of e-mail aka_cursus@hotmail.com. 
U kunt ook binnenlopen bij Inloophuis 
‘de Ruimte’, Hengelostraat 39, Almere. 

Handige websites
Wilt u uw inkomsten en uitgaven eens 
goed op een rij zetten? Op internet vindt 
u allerlei handige hulpmiddelen en tips 
om geld te besparen:
• Nibud.nl
• Wijzeringeldzaken.nl
• Schulden.nl

Hulp bij financiële problemen
Lukt het u niet om zelf uit de financiële 
problemen te komen? Of dreigen er 
financiële problemen voor u? Zoek dan 
professionele hulp bij PLANgroep. 
Zeker als u te maken heeft met aanma-
ningen, de deurwaarder of een drei-
gende afsluiting van gas, elektriciteit en/
of water. PLANgroep werkt in opdracht 
van de gemeente Almere en werkt nauw 
samen met diverse Almeerse hulp- en 
dienstverlenende instellingen. De 
ondersteuning van PLANgroep is gratis.

Bij PLANgroep vult u eerst een digitale 
vragenlijst in. Hierna krijgt u aanslui-
tend een gesprek met een consulent. Op 
basis van de uitkomsten van de vragen-
lijst en het gesprek bepaalt PLANgroep 
samen met u of welk traject bij u past:
• alleen een advies;
• een schulddienstverleningstraject;
•  het traject ondersteuning schuldstabi-

lisatie. 

Tijdens een schulddienstverleningstra-
ject wordt gewerkt aan een schuldrege-
ling met als doel een schuldenvrije 
toekomst. Indien nodig wordt ook de 
benodigde begeleiding gegeven om 
herhaling van schuldenproblematiek te 
voorkomen.

Als een schulddienstverleningstraject op 
dit moment (nog) niet mogelijk is, 
verwijst PLANgroep u door naar het 
team OSS (Ondersteuning Schuld 
Stabilisatie) van de Almeerse zorgaan-
bieders. De medewerkers van dit team 
zijn bekend met het Almeerse zorgaan-
bod en overleggen telefonisch met u 
welke vorm van hulp wel passend is voor 
uw situatie. Voorbeelden hiervan zijn: 
hulp bij het veranderen van het (beste-
dings)gedrag, (beter) de administratie 
bijhouden (via Humanitas) en omgaan 
met de druk van schuldeisers.

U kunt bij PLANgroep terecht tijden de 
open inloopuren van 9.00 tot 11.00 uur 
en van 13.00 tot 15.30 uur. Het invullen 
van de digitale vragenlijst en het 
aansluitende gesprek duren samen 
gemiddeld 1,5 uur. Zorg er daarom voor 
dat u voldoende tijd heeft. Let op: 
U moet zich legitimeren met een geldig 
identiteitsbewijs. Als u gehuwd bent, 
moet u samen met uw echtgeno(o)t(e) 
komen. Het bezoekadres is: C-vleugel 
stadhuis, Stadhuisplein 1, Almere. 
Tel. (036) 539 59 50

Financiële problemen bij zelfstandigen
Als u een eigen bedrijf heeft of korter 
dan een jaar geleden heeft gehad en/of 
ingeschreven staat bij de Kamer van 
Koophandel, kunt u niet terecht bij 
PLANgroep. In dat geval kunt u terecht 
bij het Zelfstandigenloket Flevoland 
(ZLF).

Het ZLF beoordeelt of de financiële 
problemen aangepakt kunnen worden 
via een aanvullende uitkering levenson-
derhoud (in de vorm van een renteloze 
geldlening) en/of een rentedragend 
bedrijfskrediet. Het ZLF is namelijk de 
uitvoerder van het Besluit bijstandverle-
ning zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en 
aanverwante regelingen.

Voor het geval (ook) schuldhulpverle-
ning nodig is, werkt het ZLF samen met 
Zuidweg & Partners en Okkerse & 
Schop. Deze samenwerkingspartners zijn 
gespecialiseerd in het regelen van 
bedrijfsschulden. De aangeboden 
ondersteuning wordt door de gemeente 
Almere gefinancierd en is voor u gratis. 
Het ZLF is bereikbaar via telefoonnum-
mer (0320) 27 81 11 op alle werkdagen 
tussen 9.00 uur en 17.00 uur en per 
e-mail via zlf@lelystad.nl.



Ziektekosten verzekerd 
De gemeente Almere vindt dat iedereen 
zich goed moet kunnen verzekeren voor 
ziektekosten. Daarom kan iedere 
Almeerder met een inkomen tot 110 
procent van het bijstandsniveau 
meedoen aan de collectieve ziektekos-
tenverzekering bij Agis. Dit is een 
basisverzekering mét aanvullende 
verzekering en een maandelijkse 
spaarpremie voor het eigen risico. 
Wanneer u voor deze verzekering kiest, 
krijgt u korting en betaalt de gemeente 
Almere een deel van uw verzekering. 
Meer informatie: 
www.almere.nl/werkeninkomen

Actief blijven, zelfstandig leven en 
wonen
We willen ervoor zorgen dat iedereen in 
Almere mee kan doen en zelfstandig 
leeft en woont. Dat lukt alleen als we 
naar elkaar omkijken. En als we kiezen 
voor maatwerk. Loopt u tegen proble-
men aan in uw dagelijks leven, dan kunt 
u een gesprek aanvragen met de 
gemeente. Samen brengen we de situatie 
in kaart en komen we tot de juiste 
combinatie van oplossingen. Oplossin-
gen waar u voor langere tijd mee 
geholpen bent. Het doel is: zorgen dat u 
zelf weer verder kunt. U vraagt een 
gesprek aan via het ‘Aanmeldformulier 
Wet maatschappelijke ondersteuning’. 

Dit formulier en uitgebreide informatie, 
vindt u op www.almere.nl/servicepuntz. 
U kunt het formulier ook aanvragen via 
telefoonnummer 14 036 of ophalen bij 
de balie van het Stadhuis.

De EigenKrachtWijzer helpt bij het 
vinden van oplossingen bij vragen over 
wonen, werken, welzijn en zorg in 
Almere. Wilt u zelf via internet kijken 
welke voorzieningen er in uw buurt zijn? 
Vul dan de EigenKrachtWijzer in op 
www.eigenkrachtwijzeralmere.nl.  

Kind en sport
Ieder kind moet kunnen sporten. Helaas 
kan niet iedere ouder/verzorger de 
kosten voor het sporten betalen. Via het 
Jeugdsportfonds is daar iets aan te doen. 
Een leraar, arts of hulpverlener draagt 
een kind aan bij dit fonds. Het fonds 
bepaalt dan of de kosten voor een 
lidmaatschap of contributie van een 
sportvereniging worden betaald. Meer 
informatie: www.jeugdsportfonds.nl 

Zwemdiploma A
De Stichting Jeugd in Beweging vindt 
dat alle kinderen recht hebben op 
zwemles. Ook kinderen van ouders die 
het financieel moeilijk hebben. Daarom 
geven zij alle kinderen tussen de zes en 
zestien jaar de kans om zwemdiploma A 
te halen. Meer informatie: www.sjib.nl of 
bel (036) 844 55 52

Kind en cultuur
Heeft uw kind een passie voor theater, 
dans of muziek? Een talent voor 
tekenen, zingen of fotograferen? Er zijn 
allerlei leuke opleidingen en cursussen 
waarmee je je talent ontwikkelt. 
Ook voor kinderen uit gezinnen die het 
financieel niet zo ruim hebben. 
Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen 
die hun talent voor kunsten willen 
ontwikkelen. Als uw kind een cursus of 
opleiding wil doen, kan een onderwijzer, 
een hulpverlener of een maatschappelijk 
werker uw kind bij dit fonds aanmelden. 
Het fonds bepaalt dan de kosten van een 
cursus of opleiding te betalen. 
Soms verstrekt het fonds ook een 
bijdrage aan materiaal, zoals dansschoe-
nen of de huur van een muziekinstru-
ment. Meer informatie op: 
www.jeugdcultuurfonds.nl

Zorg Kinderen



Problemen met 
woonkosten 

Een weekje weg
Leeft u op bijstandsniveau en bent u al 
een tijd niet op vakantie geweest? Dan is 
een zomervakantie met de Stichting 
‘Weekje Weg’ misschien iets voor u. 
Tegen een kleine bijdrage kunt u er met 
uw kinderen tot en met 12 jaar dankzij 
deze stichting een weekje tussenuit. 
U kunt kiezen uit een groeps- of een 
individuele vakantie. Meer informatie: 
www.stichtingweekjeweg.nl of bel 
telefoonnummer (0577) 41 15 56

Kindervakantieland
Wilt u dat uw kind ook een bijzondere 
zomervakantie heeft? Kunt u geen 
vakantie of duur uitje betalen? Kinder-
vakantieland verzorgt zomerkampen 
speciaal voor kinderen van zes tot twaalf 
jaar. Meer informatie: 
www.kindervakantieland.nl 
of bel (036) 549 75 29

Humanitas Kindervakantieweken
Kinderen in de leeftijd van 6 - 12 jaar, 
die in een problematische situatie 
verkeren, laten genieten van een onbe-
zorgde vakantieweek van Humanitas. 
Het betreft kinderen, die in contact 
staan met de jeugdhulpverlening als 
gevolg van psychosociale, sociaal-
emotionele of gezinsproblematiek. 
De activiteit is ook gericht op de ouders 
en overige gezinsleden, die op deze 
manier een weekje kunnen bijkomen.
Meer informatie: 
www.humanitas.nl/afdeling/
almerezeewolde of bel 06-40067890

Woonlastenfonds
Hebt u al drie jaar een inkomen op 
bijstandsniveau en huurt u een woning? 
Als de huur hoger is dan een door de 
overheid bepaald bedrag (de zoge-
naamde huurkortingsgrens), krijgt u 
minder huurtoeslag. Dan hebt u 
misschien recht op een bijdrage uit het 
Woonlastenfonds. De gemeente Almere 
vult dan voor een deel de huurtoeslag 
aan. Een aanvraag dient u in vanaf 
augustus tot november van het jaar. 
Bel voor meer informatie op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur naar telefoon-
nummer 14 036
 

Woonkostentoeslag
Wanneer u (tijdelijk) geen of onvol-
doende recht heeft op huurtoeslag, kunt 
u in de problemen komen met het 
betalen van de huur. Ook kan het 
gebeuren dat u (tijdelijk) de woonkosten 
van een koopwoning niet kunt betalen. 
In deze gevallen heeft u misschien recht 
op Woonkostentoeslag. 

Kinderen
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Contact met 
de gemeente?
almere.nl

Toch bellen?
14 036
(op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

 
Fonds Bijzondere Noden
Geen geld meer hebben voor iets wat 
dringend nodig is. U heeft iets dringend 
nodig en u kunt geen beroep doen op 
bijzondere bijstand of op uw ziektekos-
tenverzekering? Het Fonds Bijzondere 
Noden kan in dat geval eenmalig een 
bijdrage verlenen. Het gaat om materiële 
noodhulp. Bijvoorbeeld een fiets voor uw 
schoolgaande kind, of een computer om 
huiswerk te maken. U kunt zich alleen 
aanmelden via een erkende hulpverlener 
die inzage mag hebben in uw financiële 
gegevens. Meer informatie: 
www.bijzonderenodenalmere.nl

Voedsel Loket Almere (VLA) 
Het kan voorkomen dat u tijdelijk zo 
weinig (leef)geld heeft, dat u nauwelijks 
geld heeft voor de dagelijkse bood-
schappen. Dan kunt u bij VLA terecht. 
Terwijl u met een professionele hulpver-
lener werkt aan structurele verbetering 
van uw situatie, winkelt u bij de VLA 
Supermarkt. Zo kiest u zelf welke 
voedingsmiddelen bij uw gezinssamen-
stelling past. Bovendien winkelt u gratis 
bij het kledingloket, en het speelgoedlo-
ket. Omdat het VLA nauw samenwerkt 
met een aantal hulporganisaties kunt u 
ook geholpen worden met bijvoorbeeld 
babyspullen, meubels en witgoed.
Uw hulpverlener kan dit voor u aanvra-
gen bij het VLA. De aanvrager kan 
bijvoorbeeld zijn: een huisarts, een 
maatschappelijk werker of een mede-
werker van Vluchtelingenhulp.
Kunt u hier niet op wachten? Neem dan 
direct telefonisch contact op met het 
VLA op maandag tot vrijdag tussen 
10.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 
(036) 880 73 68. Meer informatie: 
www.voedselloketalmere.nl

Hulp invullen formulieren
Worstelt u met uw administratie? 
Begrijpt u niet veel van de formulieren 
die u in moet vullen? Hier kunt u hulp 
voor krijgen bij Vrijwilligers en Mantel-
zorg Centrale Almere (VMCA), Alge-
mene Bond voor Ouderen (ANBO) of 
de Raad-en-daad-balie van het Leger 
des Heils. Zij helpen u met uw adminis-
tratie, het invullen van andere formulie-
ren of uw belastingaangifte. Meer 
informatie: 
www.vmca.nl, www.anbo.nl, 
www.legerdesheils.nl. 

Uitleg over regels
Begrijpt u uitleg over sociale rege-
lingen niet? Of krijgt u brieven van 
instanties waar u niets van snapt? 
Dan kunt u terecht bij de Sociaal 
Raadslieden. Zij geven u gratis advies en 
uitleg en kunnen voor u brieven of 
bezwaarschriften schrijven. Meer 
informatie: www.raadsliedenalmere.nl of 
bel (036) 545 4841 waar in de buurt 
spreekuur gehouden wordt.

Tips voor websites 
met gratis spullen:
www.mooicadeaualmere.nl
www.repaircafe.nl
www.speelgoedbank.nl
www.gratisoptehalen.nl 
www.gratisaftehalen.nl

Hulp  & Advies


