De gemeenten in
Maastricht Heuvelland
doen meer voor
mensen met minder

Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

Minimaregelingen 2016

In de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
hoeft niemand aan de kant te staan. Ook niet als het gaat
om meedoen in de maatschappij. Als u een uitkering of een
minimuminkomen heeft, kunt u een aanvraag indienen in
de gemeente waar u woont voor een tegemoetkoming in de
kosten van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten.
Gebruikte afkortingen
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Participatiewet
Algemene Ouderdomswet
Werkloosheidswet
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wet studiefinanciering
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

De regelingen zijn per gemeente verschillend.
Hoe u een tegemoetkoming kunt aanvragen en onder
welke voorwaarden leest u in deze folder.
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals
Maastricht
Valkenburg aan de Geul
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Woont u in Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Meerssen of Vaals?

Let op! Dit zijn de meest voorkomende normbedragen per 1 januari 2016. Deze kunnen
tussentijds worden gewijzigd.

Dan kunt u gebruik maken van de volgende regelingen:
• Regeling Maatschappelijke Participatie
De maximale vergoeding per jaar is € 150,- voor de aanvrager en € 150,- voor
ieder ander gezinslid (inwonende partner en kinderen van 4 tot 18 jaar). De
bijdrage wordt verstrekt in de kosten van maatschappelijke activiteiten;

Aanvraag indienen

• Tegemoetkoming in de schoolkosten
De maximale vergoeding per jaar is € 155,- per kind per schooljaar voor ouders van schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van
12 tot en met 17 jaar;

In deze brochure vindt u de papieren versie van de formulieren om een
aanvraag in te dienen. U kunt de formulieren ook terugvinden op
www.socialezaken-mh.nl. U moet ook een aantal persoonlijke gegevens
invullen. Dat is noodzakelijk om de aanvraag te kunnen beoordelen.

• Tegemoetkoming kosten Peuterspeelzaal (vve) (alleen in de gemeente Vaals)
U kunt 75% van de gemaakte kosten per maand vergoed krijgen.

Bewijsstukken

Kom ik in aanmerking?
Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• u moet ingeschreven staan in de gemeente Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem, Meerssen of Vaals;
• u moet, indien van toepassing, een geldige verblijfsvergunning hebben;
• uw vermogen mag niet hoger zijn dan:
alleenstaanden € 5.920,-, echtparen/samenwonenden € 11.840,-;
• het inkomen van uw gezin mag niet hoger zijn dan het bijstandsniveau dat
voor u zou gelden plus 10 procent. Dit betekent dat het maandelijkse netto
inkomen, exclusief vakantiegeld, niet hoger mag zijn dan:
• € 1.452,10 als u gehuwd/samenwonend bent en beiden ouder bent dan 21
jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
• € 1.016,47 als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent en ouder dan 21
jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
• € 1.560,14 als u gehuwd/samenwonend bent en allebei de pensioengerechtigde leeftijd heeft;
• € 1.142,05 als u alleenstaand of alleenstaande ouder bent en 65 jaar of ouder.
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Hoe?

Voor het overleggen van bewijsstukken gelden de volgende afspraken:
• Bewijsstukken Maatschappelijke Participatie
Ontvangt u een uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan
hoeft u geen bewijsstukken te overleggen. Het aanvraagformulier is voldoende. Ontvangt u géén uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland in de
maand januari van het huidige jaar?
Dan moet u bewijsstukken inleveren van uw inkomen en vermogen over de
maand januari.
• Bewijsstukken Schoolkosten
Ontvangt u een uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan
hoeft u geen bewijsstukken te overleggen. Het aanvraagformulier is voldoende. Ontvangt u géén uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland in de
maand juli van het huidige jaar? Dan moet u bewijsstukken inleveren van uw
inkomen en vermogen over de maand juli.
• Bewijsstukken Kosten Peuterspeelzaal (alleen in de gemeente Vaals)
Ontvangt u een uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan
hebben wij alleen een betaalbewijs van de peuterspeelzaal nodig.

5

Ontvangt u géén uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland in de
maand januari van het huidige jaar? Dan moet u naast een betaalbewijs van
de peuterspeelzaal ook bewijsstukken inleveren van uw inkomen en vermogen over de maand januari

Waar?
Het aanvraagformulier (ondertekend door u en uw eventuele partner) stuurt u
samen met de gevraagde bewijsstukken naar:
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Op tijd aanvragen
U kunt de Regeling Maatschappelijke Participatie aanvragen tot uiterlijk tot
1 maart 2017. De tegemoetkoming voor Schoolkosten en de tegemoetkoming
Kosten Peuterspeelzaal kunnen aangevraagd worden tot 31 juli van het desbetreffende schooljaar. Aanvragen ingediend na deze datum, worden niet meer in
behandeling genomen.
Jeugdsportfonds: voor kinderen onder de 21 jaar
Naast bovenstaande regelingen is er voor de kosten van lidmaatschap van een sportvereniging/sportschool en sportkleding voor kinderen onder de 21 jaar een andere vergoeding
mogelijk. Hiervoor wordt u verwezen naar het Jeugdsportfonds. Per kind kan maximaal
€ 225,- per kalenderjaar worden besteed aan contributie van een sportvereniging en
sportmateriaal (voor kinderen van 4 tot 21 jaar). De aanmelding kunt u niet zelf doen.
Wilt u weten wie dit voor u kan regelen, kijk dan op www.jeugdsportfonds.nl.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
op werkdagen:
• tussen 08.30 en 17.00 uur, Randwycksingel 22;
• tussen 08.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 14 043.
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Woont u in Maastricht?
Dan kunt u gebruik maken van Declaratieregeling I en II. Hieronder leggen we
uit welke regelingen dat zijn.

Declaratieregeling I,
tegemoetkoming in de kosten van sociale en
culturele activiteiten
De maximale vergoeding per jaar is € 100,- voor de aanvrager, plus € 50,- voor
ieder ander gezinslid (inwonende partner en eigen kinderen of stiefkinderen
jonger dan 18 jaar).

Welke kosten komen in aanmerking?
• contributie(s) van amateurverenigingen op het gebied van kunst, cultuur en
recreatie. De vereniging moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Voor deze kosten zijn kinderen onder de 18 jaar uitgesloten;
• contributie(s) van amateurverenigingen op het gebied van sport. De vereniging moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Voor deze kosten
zijn kinderen onder de 18 jaar uitgesloten;
• lidmaatschappen van sportscholen. Voor deze kosten zijn kinderen onder de
18 jaar uitgesloten;
• lidmaatschapskosten van bejaarden- en gehandicaptenorganisaties;
• seizoens-/jaarabonnement of meerbadenkaart op naam gesteld bij de zwembaden Jekerdal en Geusseltbad. Voor deze kosten zijn kinderen onder de 18
jaar uitgesloten;
• cursusgeld voor Kumulus. Voor deze kosten zijn kinderen onder de 18 jaar
uitgesloten;
• groepsactiviteiten van het Toon Hermans Huis (daadwerkelijk gevolgde lessen op basis van de afgestempelde strippenkaart);
• 50 procent van de kosten van een entreebewijs van het Theater aan het
Vrijthof. Het entreebewijs moet op uw naam staan;
• kosten van het lidmaatschap van Filmhuis Lumière (geen losse kaartjes);
• seizoenskaart MVV voor de Noord-tribune;
• kosten van het lidmaatschap van de Stadsbibliotheek;
• de abonnementskosten van een krant tot een bedrag van € 60,- per jaar;*
• de kosten van het abonnement van een (mobiele) telefoon en/of internetaansluiting en/of televisieabonnement tot een bedrag van € 215,- ;*
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U krijgt alleen de kosten vergoed die u daadwerkelijk heeft gemaakt.
*Bij een aanvraag voor de abonnementskosten van krant, telefoon en/of
internet wordt bij de eerste aanvraag het maximale bedrag uitbetaald dat
wordt genoemd, als u een betaalbewijs overlegt. U moet bij een aanvraag voor
gecombineerde kosten (abonnementen waarbij u één bedrag betaalt voor kosten van
telefoon, internet en tv) naast een betaalbewijs ook een gespecificeerde rekening
overleggen, wanneer het betaalbewijs geen duidelijkheid geeft over de specifieke kosten die gecombineerd betaald worden.

Jeugdsportfonds: voor kinderen onder de 18 jaar
Er is geen vergoeding via deze declaratieregeling meer mogelijk voor de kosten
van lidmaatschap van een sportvereniging/sportschool en zwemlessen voor
kinderen onder de 18 jaar. Hiervoor wordt u verwezen naar het Jeugdsportfonds. Per kind kan maximaal € 225,- per kalenderjaar worden besteed aan
contributie van een sportvereniging en sportmateriaal (voor kinderen van 4 tot
18 jaar). De aanmelding kunt u niet zelf doen. Wilt u weten wie dit voor u kan
regelen, kijk dan op www.jeugdsportfonds.nl.
Jeugdcultuurfonds: voor kinderen onder de 18 jaar
Er is geen vergoeding via deze declaratieregeling meer mogelijk voor de kosten
van lidmaatschap van een amateurvereniging op het gebied van kunst, cultuur
en recreatie voor kinderen onder de 18 jaar. Hiervoor wordt u verwezen naar
het Jeugdcultuurfonds. Per kind kan maximaal €425,- per kalenderjaar worden
besteed. De aanmelding kunt u niet zelf doen. Wilt u weten wie dit voor u kan
regelen, kijk dan op www.jeugdcultuurfonds.nl.

Declaratieregeling II,
tegemoetkoming in de kosten van sociale en
culturele activiteiten
Welke kosten komen in aanmerking?
• Voor kinderen die de basisschool bezoeken is een tegemoetkoming mogelijk
van € 50,- per kind per kalenderjaar.
• Voor kinderen (tot 18 jaar) in het vervolg onderwijs wordt maximaal een tegemoetkoming vergoed van € 220,- per kind per kalenderjaar. Dit is mogelijk
voor de volgende kosten:
• een werkweek of school- of vakantiekamp;
• indirecte schoolkosten, zoals de ouderbijdrage, kosten van extra activiteiten
waaronder excursies, schooltas, sportkleding, school- materialen en dergelijke (schoolboeken en reiskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking).
Aanvullende voorwaarden:
• We gaan ervan uit dat alle specifieke kosten maar één keer per jaar worden
gemaakt. De kosten kunnen dan ook maar één keer per jaar in aanmerking
komen voor een vergoeding. Bijvoorbeeld: per jaar wordt er per kind een set
sportkleding of een schooltas vergoed.
• Via Leerplicht wordt gecontroleerd of het kind onderwijs volgt.

Kom ik in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor de declaratieregelingen moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:
• u moet minimaal zes maanden onafgebroken ingeschreven staan in de
gemeente Maastricht;
• u moet, indien van toepassing, een geldige verblijfsvergunning hebben;
• u mag geen studie volgen waarop de Wet Studiefinanciering 2000 van toepassing is;
• de kosten moeten gemaakt zijn tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017;
• het inkomen van uw gezin mag niet hoger zijn dan het bijstandsniveau dat
voor u zou gelden plus 10 procent. Dit betekent dat het maandelijkse netto
inkomen, exclusief vakantiegeld, niet hoger mag zijn dan:
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Bewijsstukken
• € 1.452,10 als u gehuwd/samenwonend bent en ouder bent dan 21 jaar, maar
jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
• € 1.016,47 als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent en ouder dan 21
jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
• € 1.560,14 als u gehuwd/samenwonend bent en allebei de pensioengerechtigde leeftijd heeft;
• € 1.142,05 als u alleenstaand of alleenstaande ouder bent en 65 jaar of ouder;
Let op! Dit zijn de meest voorkomende normbedragen per 1 januari 2016. Deze kunnen
tussentijds worden gewijzigd.
Voor de aanvrager en gezinsleden geldt dat de maximale vergoedingen, die zijn
vastgesteld in de afzonderlijke regelingen, maar één keer per gezin per kalenderjaar worden uitbetaald.

Aanvraag indienen
Hoe?
U kunt uw aanvraag online indienen via www.socialezaken-mh.nl (alleen met
Digid). Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk,
omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld. Bewijsstukken kunt u digitaal meesturen met de aanvraag.
Beschikt u niet over een computer, dan vindt u in deze brochure de papieren
versie van de formulieren om een aanvraag in te dienen.
U moet ook een aantal persoonlijke gegevens invullen. Dat is noodzakelijk om
uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Voor het overleggen van bewijsstukken gelden de volgende afspraken:
• Heeft u een uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland?
Per kostensoort moet een betalingsbewijs worden bijgevoegd. Dat bewijs
moet op uw naam zijn uitgeschreven. Op het bewijs moet ook het logo of de
stempel staan van degene die de betalingsbewijzen uitschrijft. U hoeft geen
bewijsstukken te overleggen van uw inkomen.
• Heeft u geen uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland?
Per kostensoort moet een betalingsbewijs worden bijgevoegd. Dat bewijs
moet op uw naam zijn uitgeschreven. Op het bewijs moet ook het logo of de
stempel staan van degene die de betalingsbewijzen uitschrijft. Daarnaast
moet u een bewijsstuk overleggen van uw inkomen.

Waar?
Het aanvraagformulier (ondertekend door u en uw eventuele partner) stuurt u
samen met de gevraagde bewijsstukken naar:
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Op tijd aanvragen
U kunt de Regeling Maatschappelijke Participatie aanvragen tot uiterlijk tot
1 maart 2017. De declaratieperiode loopt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017.
De kosten die u wilt declareren moet u ook daadwerkelijk gemaakt hebben
binnen deze periode. U kunt uw aanvragen indienen tot uiterlijk tot 1 februari
2017. Aanvragen ingediend na deze datum, worden niet meer in behandeling
genomen.
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Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
op werkdagen:
• tussen 08.30 en 17.00 uur, Randwycksingel 22;
• tussen 08.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 14 043.

Woont u in Valkenburg aan de Geul?
Woont u in Valkenburg aan de Geul? Dan kunt u gebruik maken van een
vergoeding voor de kosten van Maatschappelijke Participatie en abonnementskosten. In de gemeente Valkenburg aan de Geul gelden onderstaande bedragen
per persoon per jaar voor deelname aan maatschappelijke, sociale en culturele
activiteiten.
Kinderen van 2 tot 4 jaar

€ 150,00

Kinderen van 4 tot 12 jaar

€ 100,00

Kinderen van 12 tot 18 jaar

€ 100,00

Kinderen van 18 jaar

€ 100,00

Daarnaast is er per huishouden een tegemoetkoming mogelijk voor abonnementskosten krant, telefoon, internet en televisie van € 100,00 per jaar.

Kom ik in aanmerking?
Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• u moet minimaal 12 maanden ingeschreven staan in de gemeente Valkenburg aan de Geul;
• u moet, indien van toepassing, een geldige verblijfsvergunning hebben;
• u mag geen studie volgen waarop de Wet Studiefinanciering 2000 van toepassing is
• het inkomen van uw gezin mag niet hoger zijn dan het bijstandsniveau dat
voor u zou gelden plus 10 procent. Dit betekent dat het maandelijkse netto
inkomen, exclusief vakantiegeld, niet hoger mag zijn dan:
• € 1.452,10 als u gehuwd/samenwonend bent en ouder bent dan 21 jaar, maar
jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
• € 1.016,47 als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent en ouder dan 21
jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
• € 1.560,14 als u gehuwd/samenwonend bent en allebei de pensioengerechtigde leeftijd heeft;
• € 1.142,05 als u alleenstaand of alleenstaande ouder bent en 65 jaar of ouder;
12
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Let op! Dit zijn de meest voorkomende normbedragen per 1 januari 2016. Deze kunnen
tussentijds worden gewijzigd.
Voor de aanvrager en gezinsleden geldt dat de maximale vergoedingen, die zijn
vastgesteld in de afzonderlijke regelingen, maar één keer per gezin per kalenderjaar worden uitbetaald.

Aanvraag indienen
Hoe?

Waar?
Het aanvraagformulier (ondertekend door u en uw eventuele partner)
stuurt u naar:
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Op tijd aanvragen
U kunt uw aanvragen Maatschappelijke Participatie indienen tot 31 december
2016.

In deze brochure vindt u de papieren versie van de formulieren om een aanvraag in te dienen.
U kunt het formulier ook terugvinden via www.socialezaken-mh.nl

Vragen?

U moet een aantal persoonlijke gegevens invullen. Dat is noodzakelijk om uw
aanvraag te kunnen beoordelen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
op werkdagen:

Bewijsstukken

• tussen 08.30 en 17.00 uur, Randwycksingel 22;
• tussen 08.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 14 043.

U hoeft géén bewijsstukken mee te sturen. Bewijsstukken van de gemaakte
kosten moet u wel tot 2 jaar na de aanvraag bewaren. Steekproefsgewijs kan er
een controle plaatsvinden.
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Bijzondere kosten? Bijzondere bijstand!

Wijkservicepunten

Er zijn nog andere regelingen voor mensen met een lager inkomen. Bijzondere
bijstand is bedoeld voor noodzakelijke extra kosten die veroorzaakt worden
door een bijzondere situatie. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en
vermogen kunt u eventueel een gedeelte van deze bijzondere kosten vergoed
krijgen.
De vergoeding is onder andere afhankelijk van uw financiële situatie. U kunt
bijzondere bijstand aanvragen via www.socialezaken-mh.nl. De papieren aanvraagformulieren kunt u krijgen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

In de Wijkservicepunten kunt u tijdens openingstijden terecht voor
informatie, ondersteuning en advies.

Meer informatie
Ontvangt u een bijstandsuitkering?
Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw contactpersoon bij
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
Ontvangt u geen bijstandsuitkering?
Neem dan telefonisch contact op via 14 043 (van 08.30 tot 17.00 uur)

Wijkservicepunt Maastricht Noordwest
Centre Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70
6218 AV Maastricht
E: informatieenadvies@trajekt.nl
Openingstijden: Maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Wijkservicepunt Maastricht Zuidwest
Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35
6214 SW Maastricht
E: informatieenadvies@trajekt.nl
Openingstijden: Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Wijkservicepunt Maastricht Noordoost
Voltastraat 50
6224 EM Maastricht
E: informatieenadvies@trajekt.nl
Openingstijden: Iedere werkdag van 9 tot 12.00 uur
Kasteel Schaloenstraat 54
6222 TP Maastricht
E: informatieenadvies@trajekt.nl
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16.00 uur
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Wijkservicepunt Maastricht Zuidoost
Buurtcentrum De Boekel
Roserije 410
6228 DN Maastricht
E: informatieenadvies@trajekt.nl
Openingstijden: Dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
Woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur

Trajekt Valkenburg
Berkelplein 216
6301 LA Valkenburg.
T: (043) 763 00 54
Openingstijden: Maandag van 9.00 uur tot 10.30 uur

Oplage 10.000 exemplaren
Maastricht, maart 2016
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy
Als u een tegemoetkoming in de kosten van sociale, culturele en maatschappelijke
activiteiten aanvraagt, moeten wij de noodzakelijke persoonsgegevens van u en uw
gezinsleden verzamelen en vastleggen. Met behulp van deze gegevens kunnen wij uw
aanvraag beoordelen en afhandelen. Het verwerken van deze gegevens vindt plaats binnen de kaders van de wet bescherming persoonsgegevens.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 043.
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Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

