ALGEMENE INFORMATIE

BIJSTANDSNORMEN EN BEDRAGEN
MINIMABELEID 1 januari 2018
Algemeen
Vanaf 1 januari 2015 geldt voor de inwoners van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en
Teylingen een nieuw minimabeleid. Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken
en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid,
zelf keuzes maken en meedoen zijn belangrijk.
Wat houdt het minimabeleid in?
Het beleid biedt de volgende mogelijkheden:
1. Collectieve aanvullende zorgverzekering
2. Het persoonsondersteunend budget en de inspanningspremie
3. De individuele studietoeslag
4. Bijzondere bijstand
In deze folder vindt u informatie over de belangrijkste inkomens- en vermogensgrenzen en de
bedragen die voor de minimaregelingen van toepassing zijn per 1 januari 2018. Deze bedragen
veranderen meestal twee keer per jaar, in januari en juli.
Inkomen en eigen vermogen
Om te bepalen of u bijzondere bijstand kunt krijgen of in aanmerking komt voor een minimaregeling,
kunt u uw financiële situatie vergelijken met de bijstandsnormen. De bijstandsnorm is het bedrag dat u
krijgt als u een bijstanduitkering hebt. De hoogte van de bijstandsnorm hangt af van uw persoonlijkeen woonsituatie.
Tabel 1. Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen (1 januari 2018)
Leefsituatie
Netto inkomsten per maand excl.
Vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en
€ 1.346,45
pensioengerechtigde leeftijd
Eénoudergezin tussen 21 jaar en
€ 942,51
pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande tussen 21 jaar en
€ 942,51
pensioengerechtigde leeftijd
Echtpaar (pensioengerechtigd)
€ 1.449,17
Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)
€ 1.059,71
Alleenstaande (pensioengerechtigd)
€ 1.059,71

Eigen
vermogen
€ 12.040, € 12.040, € 6.020,€ 12.040, € 12.040, € 6.020,-

Tabel 2 Inkomen 110% van de bijstandsnorm (1 januari 2018)
Leefsituatie
Netto inkomsten per maand
excl. vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.481,10
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.036,77
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.036,77
Echtpaar (pensioengerechtigd)
€ 1.594,08
Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)
€ 1.165,68
Alleenstaande (pensioengerechtigd)
€ 1.165,68
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Tabel 3 Inkomen 120% van de bijstandsnorm (1 januari 2018)
Leefsituatie
Netto inkomsten per maand
excl. vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.615,17
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.131,01
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.131,01
Echtpaar (pensioengerechtigd)
€ 1.739,00
Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)
€ 1.271,65
Alleenstaande (pensioengerechtigd)
€ 1.271,65
Tabel 4 Inkomen 130% van de bijstandsnorm (1 januari 2018)
Leefsituatie
Netto inkomsten per maand
excl. vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.750,39
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.225,26
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.225,26
Echtpaar (pensioengerechtigd)
€ 1.883,92
Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)
€ 1.377,62
Alleenstaande (pensioengerechtigd)
€ 1.377,62
De kostendelersnorm
Als u een woning deelt met meer volwassenen, dan heeft dat mogelijk invloed op uw
bijstandsuitkering. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw
bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de kosten
kunnen delen. Vandaar de kostendelersnorm.
In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype.
Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:
Tabel 5. Hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype
Huishouden
Bijstandsnorm per persoon
Totale bijstandsnorm als alle
personen bijstand ontvangen
Eénpersoonshuishouden
70%
70%
Tweepersoonshuishouden
50%
100%
Driepersoonshuishouden
43 1/3 %
130%
Vierpersoonshuishouden
40%
160%
Vijfpersoonshuishouden
38%
190%
Normen voor jongeren
Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar gelden aparte normen en is de kostendelersnorm niet van
toepassing.
Tabel 6. Collectieve aanvullende zorgverzekering 2018
Met korting en de
In onderstaande tabel Zonder korting en
bijdrage van uw
vindt u de premies als bijdrage van de
gemeente
gemeente betaalt u
u deelneemt aan de
collectieve
aanvullende
zorgverzekering via
de ISD Bollenstreek.

Uw voordeel
per maand

Basisverzekering

€ 114,95

€ 104,60

€ 10,35

AV-GemeenteStandaard
AV-Gemeente-Top

€ 33,60

€ 5,00

€ 28,60

€ 58,90

€ 27,33

€ 31,57
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Eigen risico basisverzekering
Het wettelijk verplicht eigen risico is € 385,- per jaar in 2018.
Hoogte persoonsondersteunend budget
Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar

Hoogte inspanningspremie
Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar

Hoogte studietoeslag
De hoogte van de individuele studietoeslag is een percentage van de gehuwdennorm en is
afhankelijk van uw leeftijd. De studietoeslag kan steeds voor maximaal 12 maanden worden
toegekend.
Leeftijd
18 t/m 20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar

Percentage
15%
18%
21%
25%

Hoogte bijzondere bijstand
Bij bijzondere bijstand gelden geen vaste bedragen, maar is sprake van maatwerk.
Wanneer kunt u bijzondere bijstand krijgen?
U kunt bijzondere bijstand krijgen als:
 uw vermogen en dat van uw eventuele partner niet hoger is dan de van toepassing zijnde
vermogensgrens en
 uw inkomen en dat van uw eventuele partner niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm en
 u maakt aantoonbare kosten die noodzakelijk zijn en die voortkomen uit bijzondere individuele
omstandigheden en
 er is geen voorliggende voorziening waaruit de kosten geheel of gedeeltelijk kunnen worden
voldaan en
 de kosten kunnen ook niet worden voldaan uit de individuele inkomenstoeslag of de individuele
studietoeslag.
Als uw inkomen hoger is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, kunt u wel bijzondere
bijstand aanvragen maar dan niet het volledige bedrag. Wij rekenen uit wat u zelf kunt betalen. Alleen
voor het deel dat u niet zelf kunt betalen kunt u bijzondere bijstand krijgen. Als u vermogen
(spaargeld) hebt dat meer is dan één keer de van toepassing zijnde bijstandsnorm moet u dit
spaargeld gebruiken voor de kosten. Ook dan geldt dat wij uitrekenen wat u zelf kunt betalen. Alleen
voor het deel dat u niet kunt betalen kunt u bijzondere bijstand aanvragen.
Wanneer aanvragen?
U moet een aanvraag voor bijzondere bijstand vooraf indienen of (indien dat niet mogelijk is) binnen
één maand nadat u de kosten hebt gemaakt.
Meer informatie
Voor meer informatie over de regelingen, folders en de overige bedragen kunt u contact opnemen met
de ISD Bollenstreek.
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Hoe kunt u in contact komen met de ISD?
Kantooradres: Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)
Postadres: Postbus 255, 2160 AG Lisse
Telefoon (gratis): (0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)
Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl
Voor een persoonlijk bezoek kunt u op iedere werkdag terecht bij het bezoek aan het lokaal loket/het
zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.
Locatie

Adres

Openingstijden

Lokaal loket Hillegom
(gemeentehuis)
Lokaal loket Lisse
(gemeentehuis)
Lokaal loket Noordwijk
(gemeentehuis)
Wmo Adviescentrum
Noordwijkerhout
(gezondheidscentrum)
Gemeentewinkel Teylingen
(Zorgloket)
Snelbalie ISD

Hoofdstraat 115
2181 EC Hillegom
Heereweg 254
2161 BS Lisse
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

08.30 uur tot 12.30 uur

Wilhelminalaan 25
2171 CS Sassenheim
Hobahostraat 92
2161 HE Lisse

08.30 uur tot 12.30 uur

Budgetinformatiepunt

Hobahostraat 92
2161 HE Lisse

09.00 uur tot 12.00 uur
08.30 uur tot 12.30 uur
10.00 uur tot 11.00 uur
en op afspraak

Maandag tot en met
donderdag van 10.00 tot 12.30
uur en van 14.00 tot 16.00 uur,
vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur
Maandag van 10.00 uur tot
12.00 uur.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten ontleend worden.
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