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Vragen? Bel dan 14024 op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 
17.00 uur of op vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur. U kunt vragen naar uw 
consulent inkomen of de intaker van het Team Inkomen & Participatie.

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 lidmaatschap-
pen van verenigingen. 

Heeft u de Doe Mee! Regeling voor 2021 nog niet aangevraagd? Doe dit dan 
voor 1 januari 2022.

Individuele Inkomenstoeslag (IIT)

Heeft u al drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u met de 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.

Regelingen aanvragen

De regelingen 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/formulierenspreekuur of bel naar 06 23 84 29 64.



Nieuwsbrief werk en inkomen

Kent u de gemeente zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen? 

Met deze zorgverzekering worden uw zorgkosten mogelijk lager. 
De zorgverzekering heeft een uitgebreide aanvullende verzekering en een 
aantrekkelijke premie. U kunt er ook voor kiezen dat de gemeente zorgverze-
kering uw eigen risico betaalt. 

Wilt u overstappen naar deze zorgverzekering? Doe dit dan voor 1 januari 
2022. De verzekering loopt via CZ of VGZ.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de gemeente zorgverzekering of wilt u zich 
aanmelden? Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl. 

Heeft u moeite met het aanvragen van de gemeente zorgverzekering? 
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/formulierenspreekuur 
of bel naar 06 23 84 29 64.

Gemeente zorgverzekering


