
Financiële ondersteuning 
Ervaart u problemen met de financiën? Heeft u geen overzicht meer in de inkomsten en uitgaven? 
Kunt u niet meer alle rekeningen betalen? Merkt u dat de post zich begint op te stapelen?  
Herkent u zich in bovenstaande, bent u het overzicht kwijt en weet u niet waar u moet beginnen of 
bij wie u moet aankloppen? Wij helpen  u op weg met een luisterend oor en praktische hulp zodat u 
zo snel mogelijk weer grip heeft op uw situatie.  Ook kunnen wij ondersteunen in het aanvragen van 
voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft en/of met het opstellen van brieven naar organisaties 
zoals de Belastingdienst of schuldeisers.  
 
We begrijpen dat het lastig is om hierin hulp te vragen, maar hoe eerder u zich meldt, des te beter 
kunnen wij u ondersteunen om een plan te maken om uw situatie te verbeteren. 
Inkomsten 
 
Bijstand 
Als u geen of onvoldoende eigen inkomsten hebt, is het mogelijk om (tijdelijk) bijstand te krijgen. Of 
u voor bijstand in aanmerking komt heeft met uw inkomen, uw vermogen en uw persoonlijke situatie 
te maken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ISD-Kompas. 
ISD Kompas heeft ook diverse minimaregelingen waar u, als u een inkomen tussen de 100% en de 
120% van de bijstandsnorm heeft, recht op kunt hebben. Ook voor deze informatie kunt u terecht op 
de website van Kompas.  
 
Toeslagen 
Via de Belastingdienst kunt u recht hebben op diverse toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag, 
zorgtoeslag en kindgebondenbudget. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u 
hier recht op heeft.  
Als u een DigiD-code heeft kunt u de toeslagen via Internet aanvragen. Heeft u nog geen DigiD code? 
Dan kunt u deze via de website aanvragen. 
 
UWV 
Op het moment dat u werkloos bent, ziek bent of door andere redenen niet in staat bent om te 
werken, kunt u zich melden bij het UWV. 
Zij kijken met u naar de mogelijkheden en wat uw opties zijn in uw situatie. Mocht u moeilijkheden 
ondervinden in het contact met deze organisatie of heeft u vragen, dan kunt u zich bij ons melden.  
Mogelijkheden op financieel vlak 
  
Kwijtschelding BSGW 
Het is mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor de gemeentelijke belastingen. 
Binnen de gemeente Voerendaal is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor: 
1. afvalstoffenheffing vast bedrag 
2. afvalstoffenheffing variabel bedrag tot een maximum van: 
     bij aanbieden via een mini-container:        € 122,70 
     bij aanbieden via een verzamelcontainer:  €   90,00 
     bij aanbieden via een vuilniszak:               €   90,00 
3. Rioolheffing 
Binnen de gemeente Nuth is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor: 
1. afvalstoffenheffing vast bedrag 
2. afvalstoffenheffing variabel bedrag tot een maximum van  125,- 
3. rioolheffing 
Via de website van BSGW is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen met de DigiD code.  
Het is ook mogelijk om uw kwijtschelding via een formulier aan te vragen. Dit formulier kunt 
u telefonisch aanvragen via 088-8420420. U ontvangt dit formulier per post thuis. 

http://www.isd-kompas.nl/
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
https://www.digid.nl/
https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx
https://www.bsgw.nl/nl/


 
Kledingbank en Voedselbank 
Via het maatschappelijk werk kan er beroep gedaan worden op de mogelijkheden van de 
Kledingbank en de Voedselbank. Op de website van de organisaties kunt u zelf al kijken of u hiervoor 
in aanmerking komt. 
Indien u van mening bent dat u in aanmerking kom, kunt u een afspraak bij ons maken.   
 
Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld is een vrijwillige organisatie die kansen wilt bieden aan kinderen in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, waar ouders deze 
zelf niet kunnen financieren. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis 
zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de 
samenleving. Zij willen voorkomen dat er geen kinderen worden buitengesloten. Het motto van 
Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”. 
Zij kunnen ondersteuning bieden in contributie van een sport of hobby of bijvoorbeeld aan 
overblijfkosten en de ouderbijdrage.  
Op de website van Stichting leergeld kunt u zelf een aanvraag doen voor uw kinderen.  
 
Stichting Elk Kind telt mee 
De stichting heeft zich tot doel gesteld om kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben, 
en om die reden bekend zijn bij bijvoorbeeld de gemeente of het maatschappelijk werk, goed en 
modern te kleden zodat deze kinderen niet buiten de maatschappij komen te staan. De stichting is in 
2010 begonnen in de gemeente Nuth (Zuid-Limburg) alwaar zij ook fysiek gehuisvest zijn. Hun 
werkzaamheden strekken zich momenteel echter ver buiten de gemeentegrenzen uit en elke regio 
mag een beroep op ons doen. 
Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met de organisatie of met ons. 
 
Stichting jarige job 
Jarige Job maakt het voor kinderen tussen 4 en 12 jaar mogelijk om hun verjaardag te vieren met 
vriendjes en vriendinnetjes. Een Jarige Job pakket bevat traktaties voor in de klas, versierspullen, een 
cadeautje voor het kind zelf en ingrediënten om samen een taart te bakken. Uw kind komt voor een 
verjaardagspakket in aanmerking als hij of zij bij Stichting Leergeld bekend is èn als u hebt 
aangegeven dat u voor uw kind een pakket wilt ontvangen. 
 
Tip: Daalt uw inkomen plotseling en vindt u het lastig om met uw nieuwe maandbudget uit te 
komen? Kijk dan in ons trainingsaanbod voor de cursus ‘Grip op Geld’. 
 
  

https://www.kledingbankzuid.nl/
https://limburg-zuid.voedselbankennederland.nl/home/
https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/
http://elkkindteltmee.nl/contact/
https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/


Ik mis het overzicht, ik heb geen orde meer 
 
Administratie 
Orde in de administratie krijgen begint met het openen van de post. Als er al langere tijd geen post 
meer is geopend, weten mensen vaak niet meer waar ze moeten beginnen en hebben ze geen 
overzicht meer in hun financiële situatie.  
Het is belangrijk om de post weer te gaan openen, deze  aandachtig te lezen en te gaan ordenen, 
door deze eventueel in te klapperen en tabbladen te gebruiken. Denk bijvoorbeeld ook aan een 
kasboek om uw inkomsten en uitgaven inzichtelijk te maken. 
U kunt ook eens kijken op de website van Nibud, hier staan veel handige tips en zaken die u kunt 
gebruiken om orde te krijgen in uw administratie.  
 
Als u dit zelf niet lukt, kunt u een beroep doen op het Maatschappelijk Werk om samen met u te 
kijken naar de mogelijkheden voor hulp.  
 
Welke vaste lasten zijn het belangrijkste? 
Het belangrijkste is om de huur of hypotheek, zorgverzekering, gas, water en licht te betalen. Dit zijn 
de basisbehoeftes die voor elk gezin belangrijk zijn. Deze vaste lasten moeten betaald worden zodat 
de leefsituatie stabiel is en dat u aanspraak kunt maken op zorg.  
 
Schulden 
Financiële problemen vragen veel van een persoon. Het is belangrijk om te weten wanneer en 
waardoor de problemen en/of schulden zijn ontstaan. Er is een onderscheid in de oorzaak van 
schulden, namelijk door jezelf (zoals een verslaving of onnodig geld uitgeven aan zaken die niet van 
belang zijn) of buiten jezelf (zoals baan verlies of een echtscheiding). 
Financiële problemen kunnen tot gevolg hebben dat er een achterstand ontstaat bij betalingen van 
de vaste lasten, zoals de huur/hypotheek, gas, water en licht of bij de zorgverzekering. In het ergste 
geval kunt u uit huis worden gezet of worden afgesloten van gas, water en licht. Het is dan belangrijk 
om zo snel mogelijk stappen te ondernemen.  
 
Samen met ISD Kompas, de Kredietbank Limburg (KBL) en de Gemeenten Nuth, Simpelveld en 
Voerendaal, werkt Meander Maatschappelijke Dienstverlening in een traject voor integrale 
schuldhulpverlening. 
Binnen deze drie gemeentes zijn de maatschappelijk werk organisaties de poortwachter voor de 
schuldhulpverlening.  
 
Wanneer is de situatie problematisch? 
Op het moment dat u zelf geen betalingsregelingen meer kan treffen, hier niet toe in staat bent of 
deze door de hoeveelheid niet meer kan nakomen, spreken we van een problematische situatie. Het 
is mogelijk dat u in staat bent om de schulden zelf af te lossen als u weer overzicht heeft in de 
situatie, eventueel met onze ondersteuning, waardoor verdere hulpverlening niet noodzakelijk is. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld budgetbeheer, bewindvoering of een schuldhulpverleningstraject.  
 
Wat is een schuldhulpverleningstraject? 
Als u een schuldhulpverleningstraject wilt aangaan, kunt u zich melden bij Meander 
Maatschappelijke Dienstverlening: de poortwachter voor de schuldhulpverlening binnen gemeente 
Voerendaal en Nuth. Samen werken wij met u aan het voortraject, brengen de schulden in kaart en 
kijken met u naar de reden dat u in de schulden terecht bent gekomen. Tijdens dit traject wordt er 
gekeken dat de situatie zo stabiel mogelijk wordt gemaakt. Dit houdt in dat er geen nieuwe schulden 
worden gemaakt en dat de vaste lasten, bijvoorbeeld huur/hypotheek, gas, water en licht worden 
betaald. U dient zich te houden aan de afspraken die samen met u worden gemaakt. Dit kan ook 
inhouden dat er budgetbeheer of bewindvoering aangevraagd moet worden. Als de situatie stabiel is, 
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wordt er gekeken of het noodzakelijk is dat u aangemeld wordt bij Kredietbank Limburg en of u in 
aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject bij de Kredietbank. Hierin werken we ook 
samen met ISD Kompas. 
 
Wat is bewindvoering en budgetbeheer? 
Als u structurele ondersteuning nodig heeft bij uw geldzaken kunt u bewindvoering of budgetbeheer 
aanvragen.  
Er zijn wel verschillen tussen budgetbeheer en bewindvoering.   
Bij budgetbeheer is het zo dat uw inkomen op een beheerrekening komt. Samen met u is er vooraf 
een budgetplan gemaakt, waarna de betalingen die hierin staan door een externe partij worden 
betaald. Na deze betalingen wordt het resterende bedrag naar uw eigen rekening overgemaakt. Met 
budgetbeheer is er de zekerheid dat de vaste lasten op tijd worden betaald.  
Voor de rest heeft u alles in eigen beheer. Budgetbeheer kunt u zelf aanvragen en gaat niet via een 
rechter. 
 
Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en  moet worden aangevraagd via de rechter.  Deze 
beschermingsmaatregel is er voor mensen die zelf hun financiële zaken niet kunnen behartigen. 
Een bewindvoerder regelt alle financiële zaken waaronder het geld en de goederen, waardoor 
bijvoorbeeld ook de post naar de bewindvoerder gaat. Als u dan aankopen wilt doen, zal dit altijd in 
overleg zijn met de bewindvoering om te kijken of dit mogelijk is. Voor sommige mensen is 
bewindvoering tijdelijk, voor andere mensen kan dit voor onbepaalde tijd zijn. Een bewindvoerder 
neemt ook contact op met schuldeisers en zal proberen (indien mogelijk) betalingsregelingen te 
treffen. Bewindvoering is geen schuldhulpverleningstraject, maar een traject wat er naast kan lopen.  
Op de websites van BPIB en van NBBI kunt u bewindvoerders vinden die aangesloten zijn bij de 
desbetreffende brancheverenigingen.  
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