
Beter uitkomen
met een laag 
inkomen

* De bijstandsnorm

ZoSomeren.nl
Op www.zosomeren.nl kunt u terecht met vragen en voor meer 
informatie over zorg & welzijn, werk & inkomen en jeugd & gezin. 

Samen voor Someren
Samen voor Someren is een beweging die met mensen uit Someren 
het gesprek aangaat over onderwerpen die zij belangrijk vinden. 
Iedereen kan meedenken en ideeën aandragen om Someren te verbeteren 
en te vernieuwen. Dit met als doel om ideeën om te zetten in acties. 
Wilt u meedoen of wilt u meer informatie? 
Kijk dan op www.samenvoorsomeren.nl voor meer informatie. 

Participatiecommissie Someren
Heeft u een vraag of een klacht of heeft u advies nodig over werk en 
inkomen? Dan kunt u terecht bij de Participatiecommissie van de 
gemeente Someren. De Participatiecommissie komt een aantal keren 
per jaar samen om te spreken over zaken rondom werk & inkomen. 
De Participatiecommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 
de gemeente Someren. Wilt u contact met de Participatiecommissie 
Someren of heeft u interesse om deel te nemen? Mail dan naar 
participatiecommissie@someren.nl

 
Contactgegevens gemeente Someren
Telefoonnummer: (0493) 494 888
e-mail: gemeente@someren.nl
website: www.someren.nl
         facebook.com/gemeentesomeren

Wat is de bijstandsnorm en wat is 120% van de bijstandsnorm?

De bijstandsnorm is het bijstandsbedrag waar u volgens de wet recht op heeft. 
De bijstandsnorm is onder andere afhankelijk van uw leefsituatie. De meeste 
regelingen zijn bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm en een vermogen dat niet te hoog is. Dit betekent dat wanneer 
uw maandelijks inkomen niet hoger is dan onderstaande bedragen u mogelijk in 
aanmerking komt voor de regelingen. 
120% van de bijstandsnorm is per 1 januari 2020 (de normen wijzigen elk half jaar):
-  Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.262,78 netto per maand
-  Samenwonenden en/of gehuwden: € 1.803,97 netto per maand 

Voor de Individuele Inkomenstoeslag, Regeling Meedoen en PC-regeling gelden 
voor alleenstaande ouders een ander normbedrag dan hierboven genoemd 
namelijk: 
-  Alleenstaande ouder: € 1.623,58 netto per maand. 

Voor de actuele bedragen van inkomen en vermogen, kijk op: www.zosomeren.nl. 
Hier staat ook een uitgebreide toelichting op alle genoemde regelingen. 

Bereken waar u 
recht op heeft 
Wilt u weten op welke tegemoet- 
komingen, regelingen, toeslagen of
subsidies u recht heeft? En hoeveel deze 
regelingen u opleveren? De website
www.berekenuwrecht.nl berekent het 
voor u. Als u alle gegevens bij de hand 
heeft, ziet u binnen tien minuten waar 
u recht op heeft. En u blijft anoniem. 

Meer informatie? Kijk dan op:
www.berekenuwrecht.nl 

Bijzondere 
bijstand 
De bijzondere bijstand is er voor inwoners 
met een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm en geen te hoog eigen  
vermogen.* U kunt een aanvraag doen 
voor bijzondere bijstand wanneer de 
kosten die gemaakt zijn uitzonderlijk, 
individueel en noodzakelijk zijn. Het gaat 
hierbij niet om algemene kosten voor uw 
bestaan. 
 
Meer informatie? Kijk dan op: 
ww.zosomeren.nl/bijzondere-bijstand

Heeft u een laag inkomen en kunt u niet of 
moeilijk rondkomen? Dan heeft de gemeente 
Someren een aantal regelingen voor u om u 
een (financieel) steuntje in de rug te geven. 
In deze folder leest u voor welke regeling(en) 
u mogelijk in aanmerking komt en welke regels 
daarvoor gelden.
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Notitie
Dit is sinds 1 januari 2021 gewijzigd naar 110% van de bijstandsnorm. Een alleenstaande ouder mag maximaal € 1.123,83 per maand verdienen. Een gezin mag maximaal € 1.605,48 per maand verdienen.



Regeling 
Meedoen 

Collectieve aanvullende 
zorgverzekering 

Stichting 
Leergeld

PC Regeling 

Voedselbank Kwijtschelding gemeen- 
telijke belastingen

Formulierenbrigade

Schulddienstverlening

De PC regeling is bedoeld voor kinderen in 
groep 8 van de basisschool of leerlingen 
in het voortgezet onderwijs. U  kunt in 
aanmerking komen voor een PC, laptop en/of 
computerbenodigdheden tot een bedrag van 
maximaal € 600,- Het inkomen van uw gezin 
mag dan niet hoger zijn dan 120% van de 
bijstandsnorm.* Ook mag uw vermogen niet 
te hoog zijn. 
 
Meer informatie? Kijk dan op: 
www.zosomeren.nl/pc-regeling  

De Voedselbank Deurne deelt eten en drinken 
uit aan mensen die moeilijk rondkomen. 
De Voedselbank is er voor inwoners van 
Someren met een laag inkomen. U moet 
hiervoor voldoen aan een aantal voorwaarden. 
Eén van die voorwaarden is dat u aan de 
slag gaat om binnen drie jaar uit de situatie 
te komen waarbij hulp van de Voedselbank 
noodzakelijk is. 

Meer informatie? Kijk dan op: 
www.voedselbankdeurne.nl of bel met 
de Voedselbank Deurne: (06) 83 34 06 12.

Het kan gebeuren dat u geen overzicht 
meer heeft over uw financiën. Mogelijk 
heeft u ook schulden waar u niet meer 
uitkomt. Schulddienstverlening is er voor 
alle inwoners die een financiële vraag of 
schulden hebben. U kunt hiervoor terecht 
bij Onis Welzijn.

Meer informatie? Kijk dan op: 
www.zosomeren.nl/hulp-bij-schulden 
of bel met Onis Welzijn: (0493) 441 245.

4-18 BSOB ?

Wie de gemeentelijke belastingen niet of 
niet op tijd kan betalen, kan terecht bij BSOB 
(Belastingsamenwerking Oost-Brabant). 
Bij BSOB kunt u vragen om kwijtschelding, 
uitstel van betaling of een betalingsregeling. 
Dit kunt u aanvragen voor de OZB, rioolheffing, 
afvalstoffenheffing, zuiveringsheffing en 
watersysteemheffing. 

Meer informatie? Op de website 
www.bs-ob.nl vindt u een digitaal loket 
waar u al uw lokale belastingzaken online 
kunt regelen. 
U kunt ook bellen met BSOB: (088) 551 00 00.

Heeft u moeite bij het invullen van 
formulieren. De formulierenbrigade 
kan u helpen met het invullen van 
documenten en formulieren. Iedere 
dinsdag is er tussen 13:30 en 14:30 een 
inloopspreekuur bij Onis Welzijn in de 
Ruchte. 

Meer informatie? Meer informatie: 
Kijk dan op www.oniswelzijn.nl 
of bel met Onis Welzijn (0493) 441 234 

De Collectieve aanvullende zorgverzekering 
(CAV) is er voor mensen met een inkomen 
tot 120% van de bijstandsnorm.* U kunt via 
de Collectieve aanvullende verzekering van 
CZ korting krijgen op uw verzekeringspremie. 
Ook kunt u extra uitbreiding van het 
aanvullend pakket ontvangen. In december 
kunt u overstappen naar een nieuwe 
zorgverzekering

Meer informatie? Kijk dan op: 
www.zosomeren.nl/bijzondere-bijstand    

Individuele 
inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is er voor 
mensen die de afgelopen drie jaar een 
inkomen hadden dat niet hoger was dan de 
bijstandsnorm.* Er mag geen zicht zijn op 
inkomensverbetering of een vermogen dat 
te hoog is.

Meer informatie? Kijk dan op: 
www.zosomeren.nl/bijzondere-bijstand

De Regeling Meedoen is er voor iedere 
inwoner van Someren, jong en oud, met een 
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.* 
Met de Regeling Meedoen kunt u aanspraak 
maken op € 200,- per jaar voor culturele, 
sportieve of vrijetijdsactiviteiten. U kunt 
dan onder meer denken aan korting op 
de bibliotheekpas, schoolkosten of de 
contributie van een vereniging.  

Meer informatie? Kijk dan op:  
www.zosomeren.nl/regeling-meedoen  

Stichting Leergeld wil kinderen laten meedoen 
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met 
minimale financiële middelen komen in 
aanmerking voor hulp op het gebied van 
onderwijs, sport, cultuur en welzijn.   

Meer informatie? Kijk dan op: 
www.leergeld.nl/asten-someren of bel 
op maandag tussen 16.00 en 19.00 uur 
met Stichting Leergeld: (06) 83 28 50 68.  

* Voor de bijstandsnorm zie apart kader. * Voor de bijstandsnorm zie apart kader.
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