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Hallo Allemaal,
In deze nieuwsbrief geven wij onze lezers informatie over de volgende regelingen vanuit de gemeente
Vlaardingen, te weten het minimabudget en de vrijwilligersbonus.
Minimabudget
Met het minimabudget ontvangt u één vast bedrag per huishouden, per jaar. Hoeveel u ontvangt, is
afhankelijk van uw gezinssituatie, uw leeftijd en of u kinderen heeft.
Iedereen binnen het
huishouden

■ Werkt en/of
■ Is 65 jaar of ouder en/of
■ Kan niet werken: U behoort tot deze categorie als u een WIA, WAO, WAZ,

WAJONG uitkering ontvangt met een arbeidsongeschiktheidspercentage van
100%. Heeft u een uitkering met een lager percentage, dan behoort u tot de
categorie ‘werkt niet’. Ontvangt u een WWB-uitkering en bent u door de sociale
dienst van de gemeente Vlaardingen vrijgesteld van alle arbeidsverplichtingen,
dan komt u ook voor deze categorie in aanmerking.
Hoe hoog is de
vergoeding?

■ Alleenstaande jonger dan 65 jaar - € 370
■ Alleenstaande 65 jaar of ouder - € 300
■ Gezin, allen jonger dan 65 jaar - € 530
■ Gezin, één of meer personen 65 jaar of ouder - € 400
Heeft u één of meer kinderen jonger dan 12 jaar? Dan ontvangt u € 100 extra.
Heeft u (ook) kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar? Dan ontvangt u € 200
extra. U krijgt één van de twee kindertoeslagen. De leeftijd van het oudste kind
telt.

Wat zijn de
voorwaarden?

Om voor het MB in aanmerking te komen moet iedereen in het huishouden 6
maanden onafgebroken werken, en/of niet kunnen werken, en/of ouder zijn
dan 65 jaar. Stuur per gezinslid de juiste bewijsstukken mee. Als u werkt, stuur
dan de meeste recente salarisstrook en één van 6 maanden geleden. Kunt u
niet werken, stuur dan een beschikking waarop staat dan u 100%
arbeidsongeschikt bent, of een beschikking van de gemeente Vlaardingen, dat
u bent vrijgesteld van alle arbeidsverplichtingen.

U hebt een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. Uw
vermogen is niet meer dan € 5.678 (alleenstaande) of € 11.370
(meerpersoonshuishouden).
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Waar aanvragen?

Deze regeling kunt u aanvragen via Bureau Meedoen Vlaardingen,
telefoonnummer 024 663 25 02. Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 10.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Vrijwilligersbonus
Als u tenminste 6 maanden minimaal 8 uur per week aan vrijwilligerswerk doet en u doet dit op basis van
een overeenkomst tussen u en de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, dan kunt u in aanmerking
komen voor de vrijwilligersbonus van € 250 per jaar. Als uw aanvraag is toegewezen, dan ontvangt u een
voucher. Deze moet u samen met het contract, van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, naar
Bureau Meedoen Vlaardingen terugsturen.
Iedereen binnen het
huishouden

■ Werkt niet.

Hoe hoog is de
vergoeding?

Na goedkeuring ontvangt u een vast bedrag van € 250 per huishouden.

Wat zijn de
voorwaarden?

U hebt een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. Uw
vermogen is niet meer dan € 5.685 (alleenstaande) of € 11.370
(meerpersoonshuishouden). Daarnaast bent u 65 jaar of ouder.

Waar aanvragen?

Deze regeling kunt u aanvragen via Bureau Meedoen Vlaardingen,
telefoonnummer 024 663 25 02. Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 10.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Bron: vlaardingen.stadspassen.nl
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2012. Wij danken alle medewerksters en
medewerkers van het V.O.R. voor hun getoonde inzet. Verder wensen wij u allen fijne
feestdagen en een gezond 2013!
Namens het bestuur, Willem van der Hoek en Ronald Brouwer
Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl
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