
Regelingen voor inwoners 
met een laag inkomen 2022  
Ook voor u en uw kinderen?

Voor iedereen met een
laag inkomen
Inkomensregelingen zijn er voor 
iedereen met een laag inkomen. 
Niet alleen als u een uitkering heeft. 
Maar ook als u een pensioen heeft of 
een baan met een laag inkomen.
Maakt u gebruik van de 
Voedsel bank of volgt u een 
schulddienstverleningstraject? 
Dan komen uw kinderen in 
aanmerking voor de regelingen 
voor kinderen. Ongeacht de hoogte 
van uw inkomen. Voor oudere 
inwoners hebben wij een speciaal 
informatieblad.

Hoe vraagt u onze 
regelingen aan?
Op www.ede.nl/berekenuwrecht 
vraagt u onze regelingen digitaal 
aan. U ziet direct voor welke van 
onze inkomensregelingen u in 
aanmerking komt. Aanvragen doet   
u met uw DigiD.
Tip: kijk bij Bereken uw Recht ook 
voor welke landelijke regelingen u in 
aanmerking komt.

Regelingen voor kinderen:

•	 Kindpakket

•	 Meer Kinderen Meedoen

•	 Diplomazwemmen

•	 Schoolgaan

Regelingen voor volwassenen: 

•	 Meer Volwassenen Meedoen

•	 Individuele inkomenstoeslag

•	 Collectieve zorgverzekering

•	 Maatwerk bij hoge zorgkosten

•	 Gehandicaptenparkeerkaart 

voor de kosten

•	 Individuele studietoeslag

U komt in aanmerking voor de 
inkomensregelingen als u:

•	 als echtpaar een inkomen   
heeft onder € 1.944                          
(en weinig vermogen)

•	 als alleenstaande of 
alleenstaande ouder een 
inkomen heeft onder  
€ 1.361 (en weinig vermogen)

Kijk voor de juiste bedragen naar 
het schema op de volgende pagina.

MantelzorgwaarderingBijzondere bijstand (maatwerk)



Wat is uw situatie? Per juli 2022 gelden de volgende bedragen:
(130% van het sociaal minimum; u komt in aanmerking voor de regelingen als uw inkomen en vermogen 
lager zijn dan de in de tabel genoemde bedragen)

Soort huishouden Vermogensgrens Inkomensgrens per maand (netto)

Jonger dan 
21 jaar

21 tot AOW-leeftijd 
met woonkosten

21 tot AOW-leeftijd 
zonder woonkosten

Vanaf                   
AOW-leeftijd

U woont samen of 
bent gehuwd zonder 
kinderen

€ 13.010 € 672 € 1.944 € 1.555 € 2.051

U woont samen of bent 
gehuwd met kinderen

€ 13.010      € 1.061 € 1.944 € 1.555 € 2.051

U woont alleen met uw 
minderjarige kind(eren)

€ 13.010 € 336 € 1.361 € 1.089 € 1.514

U woont alleen € 6.505 € 336 € 1.361 € 1.089 € 1.514

Meer informatie
Ga naar www.ede.nl/regelingen. 
Daar vindt u per regeling een 
uitgebreide beschrijving. Of bel 
ons Klantcontactcentrum via 
telefoonnummer 14 0318.

•	 De bedragen zijn netto, zonder vakantiegeld.
•	 Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, maar ook een dure auto of een eigen woning.
•	 Woonkosten: als u huur of hypotheekrente betaalt.
•	 Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet op te tellen bij uw inkomen. (Kinder)alimentatie wel.

Tip! 
Misschien komt u ook in aanmerking voor kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen en waterschapsheffing.

Hulp nodig bij aanvragen? 
Langskomen mag ook

Loket DigiHulp
Hulp nodig met digitaal aanvragen? 
Kom dan langs bij loket DigiHulp als 
u DigiD heeft. Vrijwilligers helpen 
u op vrijdag van 9-12 uur met 
uw digitale zaken. Ook voor het 
aanvragen van een DigiD.

Loket Aanvullend Inkomen
Heeft u geen DigiD? Dan mag u ook 
langskomen bij ons loket Aanvullend 
Inkomen. Consulenten helpen u 
dan met uw aanvraag. Het loket is 
open van 9 tot 13 uur op dinsdag en 
donderdag. 

U vindt beide loketten op ons 
Werkplein Regio Foodvalley, 
Raadhuisplein 1, Ede. 
Neemt u uw legitimatiebewijs mee?
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Regelingen voor kinderen

Kindpakket
•	 € 125 voor kinderen op 

basisschool
•	 € 175 voor kinderen op 

voortgezet onderwijs
De tegemoetkoming kunt u 
uitgeven aan bijvoorbeeld een 
excursie, schoolreis, kleding, fiets, 
laptop of andere kosten die u voor 
uw kind maakt. U levert bij ons de 
factuur of pro-forma-nota in.

Meer Kinderen Meedoen 
•	 € 200 per kalenderjaar voor sport 

of een activiteit voor cultuur of 
recreatie 

•	 te besteden via onze webshop 
www.ededoetmee.nl

•	 voor kinderen van 6 t/m 17 jaar
•	 aanvragen mogelijk tot                    

1 december 2022

Diplomazwemmen
•	 € 450 voor zwemdiploma A 
•	 voor kinderen van 7 en 8 jaar
•	 wij betalen rechtstreeks aan het 

zwembad

Schoolgaan
Een refurbished fiets en een 
laptop voor uw kind als uw kind 
voor het eerst naar het voortgezet 
onderwijs gaat.

Meer Volwassenen Meedoen
•	 € 200 per kalenderjaar voor 

sport of een activiteit voor 
cultuur of recreatie 

•	 te besteden via onze webshop 
www.ededoetmee.nl

•	 aanvragen mogelijk tot                
1 december 2022

Collectieve
 zorgverzekering
•	 korting op de basis- en 

aanvullende verzekering 
GarantVerzorgd van Menzis

•	 u profiteert van extra 
vergoedingen 

•	 de eigen bijdrage voor Wmo-
voorzieningen is meeverzekerd

•	 u kunt ervoor kiezen om de 
verplichte eigen bijdrage mee 

te verzekeren

Individuele studietoeslag
Bent u arbeidsgehandicapt 
en studeert u? Als u 
studiefinanciering krijgt, komt 
u in aanmerking voor extra 
studietoeslag van € 90,84 (15 jaar) 
tot  € 302,79 (vanaf 21 jaar) per 
maand.

Kosten 
gehandicaptenparkeerkaart
Krijgt u een 
gehandicaptenparkeerkaart? 
Dan komt u in aanmerking voor 
vergoeding van de legeskosten 
van € 91,85.

Individuele inkomenstoeslag
•	 een bedrag als u al vijf jaar of 

langer een bijstandsinkomen 
heeft

•	 voor deze regeling mag 
uw inkomen niet hoger 
zijn dan het bedrag van de 
bijstandsuitkering (100% van de 
bijstandsnorm)

•	 de voorwaarden vindt u op 
www.ede.nl/regelingen

•	 een echtpaar krijgt € 606, een 
alleenstaande ouder € 548 en 
een alleenstaande € 433

•	 u mag het bedrag besteden 

zoals u zelf wilt

Maatwerk bij hoge zorgkosten
Heeft u hoge zorgkosten? 
Misschien kunnen wij u helpen. 
Kijk op www.ede.nl/regelingen 
voor de inkomensgrenzen 
(150%) voor deze regeling. Neem 
contact op met ons en vraag om 
een maatwerkgesprek. Onze 
consulenten Aanvullend Inkomen 
kijken of er mogelijkheden zijn om 
u te ondersteunen.

Vervanging van een 
gebruiksgoed
Is uw wasmachine of koelkast 
kapot? En heeft u geen geld om 
een nieuwe te kopen? Kunt u ook 
geen lening krijgen? Dan kunt u 
bij ons een lening aanvragen. De 
lening betaalt u terug.

 Regelingen voor volwasenen



Op www.ede.nl/berekenuwrecht vraagt u 
onze inkomensregelingen digitaal aan met uw 

DigiD.

Mantelzorgwaardering
Speciaal voor mantelzorgers is 
er de mantelzorgwaardering. 
Een geldbedrag van € 100 dat de 
zorgvrager mag aanvragen voor 
maximaal twee mantelzorgers.  
Kijk op www.ede.nl/
mantelzorgwaardering of uw 
mantelzorgers hiervoor in 
aanmerking komen.

Bijzondere bijstand (maatwerk)

•	 Als u een uitgave moet doen die bijzonder en noodzakelijk is en u dit niet 
zelf kunt betalen. Het moet gaan om een uitgave die buiten het normale  
dagelijkse patroon valt. Wij kijken daarbij naar uw persoonlijke 
omstandigheden.

•	 Soms wordt dit in de vorm van een lening verstrekt. Een gift is ook 
mogelijk.

•	 Deze vorm van bijstand vraagt u bij ons aan, en niet via Bereken uw 
Recht. Bel 14 0318.

•	 Bewindvoeringskosten, griffiekosten en eigen bijdrage rechtsbijstand 
vraagt u wel aan via www.ede.nl/berekenuwrecht.

•	 Voorbeelden van bijzondere bijstand (maatwerk): lening eerste huur en 
borg, lening voor duurzame gebruiksgoederen, extra waskosten.

Webshop Ede doet mee!

In onze webshop Ede doet mee! 
besteedt u de tegemoetkoming 
die u krijgt voor Meer Kinderen en 
Volwassenen Meedoen.
www.ededoetmee.nl

Heeft u vragen? 
Kijk op onze website 

www.ede.nl/                       

werkeninkomen

Of bel ons 

Klantcontact centrum:          

14 0318

Bezoekadres
Werkplein Regio            

Foodvalley

Raadhuisplein 1                

6711 DE  Ede

Inloop Sociaal Plein op 

werkdagen van 9 - 13 uur,

's middags op afspraak

Spreekuur
Telefonisch spreekuur 

consulenten                          

van 9 - 12 uur

E-mail 
consulenten@ede.nl

(als u uw consulent wilt 

mailen)

info@ede.nl

(voor algemene vragen en 

mededelingen)

Afdeling Inkomen en

Schulddienstverlening

Ede, juli 2022

Colofon


