BIJZONDERE BIJSTAND IN NATURA VOOR BUDGETBEHEER
Hebt u problemen met het beheren van uw inkomsten en uitgaven? Het kan zijn dat u (tijdelijk) niet in
staat bent om zelf uw geld te beheren. U kunt bijvoorbeeld geen betalingen doen of geen overzicht
houden over uw inkomen en uitgaven. De ISD Bollenstreek kan u hierbij helpen. Er zijn wel voorwaarden
aan verbonden.
Budgetbeheer
Als u problemen hebt met het beheren van uw inkomsten en uitgaven, kan budgetbeheer een uitkomst
zijn. Tijdens het budgetbeheer houdt de beheerder uw financiën bij en betaalt op tijd uw rekeningen. Dit
voorkomt dat eventuele schulden oplopen.
Door budgetbeheer krijgt u financiële rust en hebt u de tijd om uw zaken weer op orde te krijgen. Daarna
kunt u zelf weer uw financiën beheren.
De ISD voert het budgetbeheer uit als dat in uw situatie nodig is. Afhankelijk van uw wensen en de
noodzaak bepalen wij de duur van het budgetbeheer. We overleggen met u welke betalingen en taken we
overnemen die horen bij het voeren van een eigen administratie.
Termijn budgetbeheer
Het streven is dat u binnen een jaar weer zelf uw financiën kunt beheren. Blijkt na een jaar dat dit (nog)
niet mogelijk is, dan kunt u om verlenging van het budgetbeheer vragen.
Voorliggende voorziening
Budgetbeheer van de ISD is een voorliggende voorziening. Dat betekent dat de ISD in principe geen
bijzondere bijstand verstrekt voor budgetbeheer dat wordt uitgevoerd door een externe partij.
Rechterlijke uitspraak
Deze vorm van bijzondere bijstand in natura geldt niet voor situaties waarbij de rechter bewindvoering,
mentorschap of curatele heeft uitgesproken. Voor deze kosten kunt u nog bijzondere bijstand aanvragen.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor intern budgetbeheer moet u in ieder geval aan de onderstaande
voorwaarden voldoen:
 Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm: € 1.943,93 (norm 1 juli 2022) voor een
echtpaar (met of zonder kinderen) € 1.360,75 (norm 1 juli 2022 voor een alleenstaande (ouder)
 Uw vermogen is niet hoger dan: € 13.010,- (norm 2022) voor een echtpaar (met of zonder kinderen)
of een alleenstaande ouder en € 6.505,- (norm 2022) voor een alleenstaande.
 Er moet een noodzaak zijn om budgetbeheer in te zetten.
Procedure
Is budgetbeheer voor u noodzakelijk en denkt u aan de voorwaarden te voldoen? U kunt dan een
aanvraag indienen. Het aanvraagformulier bijzondere bijstand vindt u op onze website onder het kopje
Formulieren. U kunt het formulier ook bij de ISD/het loket van gemeente opvragen.
Hebt u nog vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de ISD Bollenstreek. De
medewerkers van de ISD helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.
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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 terecht bij Voor ieder 1 van uw woonplaats.
De actuele openingstijden en adresgegevens van Voor ieder 1 in uw woonplaats vindt u op
www.voorieder1.nl
Snelbalie ISD

Hobahostraat 92
2161 HE Lisse

Budgetinformatiepunt

Hobahostraat 92
2161 HE Lisse

Maandag tot en met donderdag:
van 09.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur
Maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.
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