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Doe Mee! Regeling
Met de Doe Mee! Regeling draagt de gemeente elk jaar bij 
aan de kosten voor deelname aan sportieve, creatieve en 
culturele activiteiten. Ook reiskosten en kosten van kleding 
voor deelname aan deze activiteiten vallen hieronder. 
Net als materiaal voor sport of cursus en school. Voor 
kinderen bijvoorbeeld ook zwemlessen, schoolkosten of 
lidmaatschappen van verenigingen.

Kiest u er voor de Doe Mee! Regeling digitaal aan te 
vragen en heeft u kinderen? Denk er dan aan om ook 
voor elk kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een aanvraag 
Kindpakket te doen. Dit kan nu ook digitaal.

Kiest u er voor de Doe Mee! Regeling met de 
aanvraagformulieren aan te vragen en heeft u kinderen? 
Lever dan tegelijk ook alle formulieren Kindpakket in 
samen met het aanvraagformulier Doe Mee! Regeling.

U kunt de Doe Mee! Regeling aanvragen via onze website. 
Kijk op www.bergendal.nl/doemee.
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Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
Heeft u drie jaar of langer een bijstandsuitkering? Dan kunt u met de Individuele Inkomenstoeslag 
(IIT) een extra geldbedrag krijgen. U moet hiervoor 21 jaar of ouder zijn en jonger dan de  
AOW-leeftijd. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u de toeslag 1 keer per 12 maanden krijgen. 
Wel moet u de IIT elke keer opnieuw aanvragen. Is het 12 maanden geleden dat u de IIT gekregen 
heeft? Vraag de IIT dan weer aan. Zie: www.bergendal.nl/individuele-inkomenstoeslag.

Regelingen aanvragen
De regelingen die we hiervoor noemen kunt u digitaal aanvragen. Ga hiervoor naar onze website: 
www.bergendal.nl/regelingenlaaginkomen.

Heeft u moeite met het aanvragen van deze regelingen? Maak dan een afspraak met de 
Formulierenbrigade. Zij kunnen u helpen bij het aanvragen van allerlei regelingen en het invullen van 
formulieren. Maak een afspraak via www.sshbsupport.nl/formulierenbriagde of bel naar  
06 - 23 84 29 64.

Digitaal reageren op post van de gemeente
Sinds oktober verstuurt de gemeente haar post ook digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid. 
Wist u dat u ook digitaal kunt reageren op onze post? Daarom sturen wij vanaf januari 2022 geen 
retourenveloppen meer mee.

Digitaal reageren
Heeft u een brief van ons in de berichtenbox van MijnOverheid? Dan staat er in die brief een verkort 
internetadres. Via dit internetadres gaat u naar een formulier op onze website. U hoeft niet meer in 
te loggen met uw DigiD. U kunt ook de QR-code in de brief scannen met de camera van uw mobiele 
telefoon. Richt uw camera op de QR-code. Uw camera herkent de QR-code en geeft een melding. 
Klik op de melding om de link te openen. 

Heeft u de brief per post ontvangen? Dan kunt u het verkorte internetadres overtypen. We vragen u 
dan in te loggen met uw DigiD. Hierna ziet u het formulier. 

Per post reageren 
Tot nu toe kreeg u vaak een aparte envelop van ons om een formulier of kopie terug te sturen. Die 
envelop krijgt u sinds 1 januari niet meer. U kunt een eigen envelop gebruiken. Schrijf daarop het 
adres met antwoordnummer dat in de brief staat. U hoeft dan geen postzegel meer te plakken. 
Of gebruik de envelop van de gemeente opnieuw. Schrijf hier dan het adres met antwoordnummer 
op. Zorg dat er geen tekst te zien is in het deel van de envelop waar u doorheen kunt kijken. 

Hulp nodig? 
Heeft u hulp nodig bij het werken met de computer of het digitaal reageren? De Formulierenbrigade 
kan u helpen. Bel 06 - 23 84 29 64 om een afspraak te maken. Of ga langs bij de bibliotheek. Die 
geeft cursussen omgaan met de computer. U belt de bibliotheek via 024 - 327 49 87. 
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