
Regelingen voor volwassenen in de gemeente 

Vught 

 

Inkomenstabel 110% van het sociaal minimum 

Vanaf 21 jaar Inkomen (netto, 
incl. 
vakantietoeslag) 

Maximaal eigen 
vermogen 

Alleenstaande € 1.212,00  € 6.505,00 

Alleenstaande ouder € 1.212,00  € 13.010,00 

Alleenstaande Pensioengerechtigde € 1.348,24  € 6.505,00 

Samenwonend / gehuwd € 1.731,43  € 13.010,00 

Samenwonend / gehuwd 

Pensioengerechtigde 

€ 1.826,40  € 13.010,00 

 

Onder inkomen wordt gerekend: 

• Alle inkomen uit loon of een uitkering (gemeente, UWV, SVB) 

• Pensioen en/of AOW 

• Partner- of kinderalimentatie  

Aanvragen 

Het aanvragen van de meeste regelingen gaat via de website van Wegwijs+: 

www.wegwijsplus.vught.nl/weinig-inkomen 

Hier vind je alle ondergenoemde informatie. 

Als je liever een aanvraag doet via een formulier, neem dan contact op met een 

medewerker van Wegwijs+: 

073 – 658 07 50 

wegwijs@vught.nl 

 

http://www.wegwijsplus.vught.nl/weinig-inkomen


Meedoenregeling 

Een keer naar de schouwburg. Lid worden van een sportclub. Naar de kapper of 

een dagje naar een pretpark. Dit en nog veel meer is mogelijk met de regeling 

Meedoen. 

Hoe het werkt 

• Je kunt met het geld van de regeling Meedoen van alles aanvragen of 
kopen; van kaartjes voor het theater tot cursusgeld. Je mag het geld niet 

weggeven aan iemand anders. Je kunt het ook niet gebruiken om lid te 
worden van een huurdersvereniging of vakbond. Het gaat erom dat je met 

het geld aan iets kunt meedoen of ergens naartoe kunt gaan. 
• Het bedrag is maximaal € 161 per persoon per jaar. Je hoeft dit geld niet 

aan één activiteit uit te geven. 

Steekproef 

We onderzoeken via een steekproef of het geld van de regeling Meedoen bij de 

juiste mensen terecht is gekomen. Wij vragen dan bij een aantal aanvragers de 

gegevens op. 

Voor wie? 

• In de inkomenstabel zie je welk netto inkomen per maand je maximaal hebt 
om in aanmerking te komen voor de regeling Meedoen: 

• Je hebt verder geen of weinig andere inkomsten, zoals alimentatie of rente 
over spaargeld 

• Je hebt ook geen of weinig spaargeld of vermogen (zoals een woning, 
caravan of auto) 

 

  



Individuele inkomenstoeslag 

Heb je al 3 of meer jaar weinig inkomsten? En denk je dat dit voorlopig zo blijft? 

Vraag dan een individuele inkomenstoeslag aan om je inkomen aan te vullen. 

Voor wie? 

• Je bent 21 jaar of ouder. Maar je hebt nog geen AOW 
• Je inkomen is minder dan 110% van het minimumloon (zie de 

inkomenstabel) 
• Je leeft al 3 jaar of langer van een inkomen onder 110% van het 

minimumloon 

• Je hebt geen of weinig eigen geld (vermogen). Zie inkomenstabel 
• Je verwacht dat je inkomen voorlopig laag blijft 

• Je vraagt de inkomenstoeslag maximaal 1 x per jaar aan 
• Je volgt nu geen opleiding. Ook de afgelopen 3 jaar heb je geen opleiding 

gevolgd 

Hoeveel toeslag? 

Jouw situatie Inkomenstoeslag 2022 

Getrouwd of samenwonend € 611 

Alleenstaand € 429 

Alleenstaande ouder € 548 

 

  



Bijzondere bijstand 

Heb je onverwachte kosten die je echt moet betalen? Bijvoorbeeld omdat je 

moet verhuizen omdat je ziek bent? Kosten voor medicijnen die niet vergoed 
worden. Of ben je zwanger en heb je geen geld voor de belangrijkste 
babyspullen? De bijzondere bijstand is er voor kosten die je niet hebt kunnen 

voorzien en waarvoor je geen geld hebt. 

Voor wie? 

• Over het algemeen is de bijzondere bijstand er voor jou als je in Vught 
woont en je inkomen lager is dan 120% van de voor jou geldende 

bijstandsnorm  
• Verdien je meer? Of heb je spaargeld of vermogen (zoals een huis of auto)? 

Dan betaal je zelf ook een deel van de kosten 

Wat wordt vergoed? 

• De kosten moeten bijzonder zijn. Dat wil zeggen dat het gaat om kosten die 

niet iedereen maakt. Door jouw situatie heb je die kosten wel. Bijvoorbeeld 
een eigen bijdrage voor rechtshulp of voor de kosten van bewindvoering 

• De kosten zijn echt noodzakelijk. Soms vragen wij aan een arts of een 

andere deskundige of het inderdaad nodig is dat de kosten gemaakt worden 
• De kosten worden nergens anders vergoed. Als je kosten hebt die 

je verzekering vergoedt, krijg je geen bijzondere bijstand 
• Neem met vragen contact op met Wegwijs+ 

  

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/ik-heb-een-uitkering/hoe-hoog-is-een-bijstandsuitkering
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/ik-heb-een-uitkering/hoe-hoog-is-een-bijstandsuitkering
https://wegwijsplus.vught.nl/contact-en-openingstijden


Kwijtschelding belasting 

Soms is het mogelijk dat je de riool- en afvalstoffenheffing en/of de 

onroerendzaakbelasting (OZB) niet hoeft te betalen. Dat hangt af van je 

inkomen, vermogen (bijvoorbeeld de waarde van je auto of caravan) en 

spaargeld. 

Goed om te weten 

U kunt kwijtschelding krijgen voor de volgende belastingen: 

• Onroerende-zaakbelasting (OZB) 
• Rioolheffing 

• Afvalstoffenheffing 

Wil je kwijtschelding van de waterschapsbelasting? Neem hiervoor contact op 

met het waterschap.  

Kwijtschelding en afval 

Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing betekent dat u niet hoeft te betalen 

voor het leegmaken van uw containers. U kunt kwijtschelding krijgen voor: 

 

Soort Huishouden Rest-container 140 liter 

(grijs) 

Rest-container 240 

liter (grijs) 

1-persoonshuishouden 6 ledigingen per jaar 4 ledigingen per jaar 

Meerpersoonshuishouden 9 ledigingen per jaar 6 ledigingen per jaar 

 

Woont u in een flat met verzamelcontainers? Dan kunt u kwijtschelding krijgen 

voor het hele bedrag dat u betaalt. 

Hebt u de AOW-leeftijd? Dan houden we daar rekening mee bij het bepalen van 

uw inkomen. 

Betalingsregeling 

Hebt u tijdelijk onvoldoende geld? En komt u niet in aanmerking voor 

kwijtschelding? Dan kunt u een betalingsregeling treffen. Hiermee krijgt u meer 

tijd om de belastingschuld te betalen. 

• Om een betalingsregeling te krijgen voor riool- en afvalstoffenheffing, 
neemt u contact op met BrabantWater 

• Gaat het om een betalingsregeling voor de onroerende-zaakbelasting? Dan 

neemt u contact op met afdeling Financiën 

 

 

 

http://www.brabantwater.nl/Paginas/Contact.aspx


Kleine zelfstandigen 

Bent u een kleine zelfstandige? Bijvoorbeeld een freelancer, een zzp’er of hebt u 

een eenmanszaak? Ook dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. 

Dat kan alleen voor gemeentelijke belastingen die niets met uw onderneming te 

maken hebben. 

Wilt u ook kwijtschelding van de heffingen bij het Waterschap? 

Neem dan contact op met Waterschap De Dommel via telefoonnummer 0411 61 

86 18, keuze 1. 

U kunt ook online bij het Waterschap een aanvraag doen voor kwijtschelding. 

Schriftelijk aanvragen 

Kwijtschelding vraagt u aan met een formulier. De gemeente stuurt u dit 

formulier toe. Dit vult u in en stuurt het terug. De gemeente beoordeelt uw 

aanvraag. 

• U kunt het formulier telefonisch aanvragen door te bellen naar 073 65 80 
680 

• U kunt ook een e-mail sturen naar kwijtschelding.belastingen@vught.nl 

  



Collectieve zorgverzekering 

(Gemeentepolis) 

Via de gemeentepolis betaalt de gemeente Vught mee aan je zorgverzekering. 

Dat is een oplossing als je een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Zeker als 

je langdurig ziek of gehandicapt bent en dus altijd hoge zorgkosten hebt. 

Direct aanmelden kan via Gezond Verzekerd. 

Goed om te weten 

• Je hebt met de gemeentepolis een basisverzekering plus een aanvullende 
verzekering 

• Je kunt ook het eigen risico verzekeren 
• Je kunt kiezen uit 3 aanvullende verzekeringen 

• Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd 
• Je sluit de verzekering af van CZ of VGZ 
• De gemeente Vught betaalt mee aan je premie 

• De premie van je huidige verzekeraar kan lager zijn van die van de 
gemeentepolis. Let goed op de vergoedingen. Heb je het hele jaar door 

medicijnen of zorgkosten? Dan is de gemeentepolis uiteindelijk vaak toch 
voordeliger 

• Met de keuzehulp kun je het aanbod vergelijken 

Voor wie? 

▪ Je inkomen is lager dan 130% van het wettelijk minimumloon 
▪ Je vermogen (bijv. de waarde van je auto, sieraden, caravan) en 

spaargeld is niet hoger dan in de inkomenstabel aangegeven voor de voor 
jouw geldende situatie. 

Aanmelden 

▪ Aanmelden gaat via gezond verzekerd 
▪ Selecteer de gemeente Vught en vul je gegevens in 

▪ Kies voor een zorgverzekeraar en pakket 
  



Volwassenenfonds Sport en Cultuur 

Doet u graag mee aan sportieve- en culturele activiteiten maar kunt u het niet 

betalen? Dan hebt u mogelijk recht op een bijdrage van het Volwassenenfonds 

Sport en Cultuur 

Goed om te weten 

▪ Je bent 18 jaar of ouder 
▪ Je hebt weinig inkomen (maximaal 120% van het minimumloon) 

▪ De bijdrage uit het fonds is maximaal € 250 voor sport en € 400 voor 
cultuur per jaar 

▪ Je kiest voor sport of cultuur 
▪ Je kan één keer per jaar een aanvraag doen 

 

Aanvragen 

▪ Ga naar Volwassenenfonds 
▪ Neem contact op met een van de tussenpersonen (intermediairs) die je 

daar vindt. Samen regelen jullie  je aanvraag verder 
▪ Via intermediair Ellen Huinink kunt u een aanvraag doen: 

▪ 06 – 10 93 99 96 
▪ bestaanszekerheidvught@gmail.com 

 


