
In Woensdrecht doet iedereen mee. De gemeente biedt ondersteuning. Zodat ook u én uw kinderen ‘gewoon’ mee kunnen doen. 
Onderneem zelf actie en vraag om hulp bij de integrale toegang van de gemeente Woensdrecht. 

    

Kinderen  Activiteiten  
en sport 

St. Leergeld 
 

U kunt een bijdrage krijgen als uw kind(eren) tussen de 4 en 18 jaar is voor bijvoorbeeld een 
schooluitje, themaklas, huiswerkbegeleiding, dans- of muziekonderwijs, laptop, i-pad, fiets of een 
zwemabonnement. Vraag het aan via de integrale toegang. 

 Sporten en  
bewegen 

Jeugdsportfonds Het Jeugdsportfonds betaalt het lidmaatschap van een sportclub en sportkleding voor kinderen tot  
18 jaar. U kunt een aanvraag doen via een professional in het onderwijs, zorg of welzijn. Bijvoorbeeld  
de buurtsportcoach, een jeugdhulpverlener  of een leraar. 

Gezondheids
-zorg 

Zorgverzekering Collectieve ziektekosten- 
verzekering  
minima 

Gezondheidszorg is duur. Speciaal voor mensen met een laag inkomen (en hoge zorgkosten) heeft de 
gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. Inwoners met een inkomen tot 120 % 
van het sociaal minimum kunnen van deze verzekering gebruik maken. 

Bijzondere 
uitgaven 

Eenmalige  
uitgaven 

Bijzondere bijstand  Sommige uitgaven zijn echt noodzakelijk, maar bij een laag inkomen lukt het u niet deze te betalen. Is 
er geen andere regeling mogelijk dan kan de gemeente u helpen met bijzondere bijstand. Aan de 
hand van uw situatie wordt bekeken wat voor u nodig  is. 

Erop uit Activiteit of  
uitje 

Sociaal culturele 
bijdrage minima 

Naar een sportvereniging, de bioscoop of het theater. Bij een laag inkomen is dit vaak te duur.  
De gemeente kan een bijdrage geven voor deze kosten. 

Laag 
inkomen 
 

Al minstens 3 jaar 
een laag inkomen 

Individuele 
inkomenstoeslag 

U kunt een individuele inkomenstoeslag ontvangen als u drie jaar een laag inkomen en vermogen 
heeft en geen uitzicht op inkomensverbetering. Het geld  is bedoeld als extraatje om bijvoorbeeld een 
stofzuiger te kopen of niet betaalde rekeningen te voldoen. 

Schulden Problemen met 
schulden  

Schuldhulpverlening      De gemeente kan u helpen om de aflossing van schulden af te spreken met uw schuldeisers. Als dat 
niet lukt, dan kunt u begeleid worden om de schulden binnen een gestelde termijn gedeeltelijk of 
helemaal af te lossen. Neem contact op met de integrale toegang en vraag  naar de mogelijkheden. 

Werk of  
Vrijwilligers- 
werk   
 

Weer aan de slag Re-integratie U wilt weer aan het werk maar kunt geen baan vinden? Door een handicap of omdat het lang geleden 
is dat u gewerkt heeft. Kijk ook eens naar andere mogelijkheden om weer aan het werk te kunnen. 
Een scholing, een stage, een leerwerkplek of een vergoeding voor kinderopvang. 

 Sociale contacten Participatie U wilt vrijwilligerswerk verrichten? Een oudere helpen met het doen van boodschappen, de 
administratie of voorlezen voor kinderen? Neem contact op met de integrale toegang en vraag  naar 
de mogelijkheden. 

Belastingen Gemeentelijke of  
waterschaps-
belastingen 

Onroerend zaakbelasting, 
rioolheffing, afvalstoffen-
heffing,  
waterschapsbelasting 

Deze belastingen kunt u in delen betalen of worden bij een laag inkomen soms kwijtgescholden. Dit 
hangt af van uw omstandigheden, vermogen, inkomsten en uitgaven. De  integrale toegang helpt. 


