
Heb je een laag inkomen? Dan zijn er regelingen voor je. We geven vier voorbeelden. Per situatie is aangegeven 
voor welke regelingen je in aanmerking komt. Staat je situatie er niet bij? Ook dan kom je mogelijk in aanmer-
king voor één of meerdere regelingen. Meer weten? Informeer ernaar bij het Sociaal Team Asten.

Er zijn nog meer regelingen en voorzieningen, bijvoorbeeld:

Voedselbank Deurne
Voedselbank Deurne deelt in Asten voedselpakketten uit aan mensen met een laag inkomen. Kom 
je in aanmerking?
Kijk voor de voorwaarden op www.voedselbankdeurne.nl of neem contact op via: 
voedselbankdeurne@gmail.com of T 06 83 34 06 12 

Stichting Leergeld
Stichting leergeld wil kinderen mee laten doen. Het gaat om kinderen van 4 tot 18 uit gezinnen 
met een laag inkomen tot ongeveer 120% van het bijstandsniveau.
Bedragen (netto en zonder toeslagen)
Voor een alleenstaande ouder tot € 1.226,-
Voor gezinnen/samenwonenden tot € 1.751,42

Deze gezinnen komen in aanmerking voor hulp op het gebied van onderwijs,  
sport, cultuur en welzijn.

Bel of Whatsapp naar een van de vrijwilligers op donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur: 
Léonne: 06 - 83 28 50 68  Marijke: 06 - 83 29 44 05

Vul het contactformulier in op www.leergeld-asten-someren.nl,  
of stuur een mail naar: info@leergeld-asten-someren.nl

Schulddienstverlening
Het kan gebeuren dat je geen overzicht meer hebt over je financiën of dat je schulden hebt  
gemaakt. Bijvoorbeeld leningen die niet meer afgelost kunnen worden, achterstand met de huur 
of onbetaalde rekeningen van gas, water en elektriciteit. Je kunt dan terecht bij Schulddienst-
verlening van Onis Welzijn. Kijk voor meer informatie op www.oniswelzijn.nl of neem contact op via: 
Locatie: Emmastraat 9, Asten
E hulpbijschulden@oniswelzijn.nl 
T maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur via 0493 - 44 12 34

Beter uitkomen met een laag inkomen



Inkomen van  
maximaal € 1.226,–
je hebt recht op: 

Inkomen van  
maximaal € 1.124,–
je hebt ook recht op:

Inkomen van  
maximaal € 1022,– 
je kunt in aanmerking 
komen voor:

Inkomen van  
maximaal € 1.751,–
je hebt recht op: 

Inkomen van  
maximaal € 1.605,–
je hebt ook recht op:

Inkomen van  
maximaal € 1.460,– 
je kunt in aanmerking 
komen voor:

Inkomen van  
maximaal € 1.576,–
je hebt recht op: 

Inkomen van  
maximaal € 1.445,–
je hebt ook recht op:

Inkomen van  
maximaal € 1.314,– 
je kunt in aanmerking 
komen voor:

Inkomen van  
maximaal € 1363,-  
(alleenstaand)
  
of € 1.848,-  
(samenwonend, 
beiden pensioen-
gerechtigd).
je hebt recht op:

Inkomen van  
maximaal € 1.250,-  
(alleenstaand) 

of € 1.694,-  
(samenwonend, beiden 
pensioen gerechtigd)  
je hebt ook recht op:

Inkomen van  
maximaal € 1.136,-  
(alleenstaand) 

of € 1.540,-  
(samenwonend, beiden 
pensioen gerechtigd) 
je kunt in aanmerking 
komen voor:

Voorbeeld
Alleenstaande

Voorbeeld
Gezin met of zonder  
kinderen (onder 18 jaar)

Voorbeeld
Alleenstaande ouder 
met kinderen (onder 18 jaar)

Voorbeeld
Pensioengerechtigden

Legenda

Let op: om in aanmerking te komen voor minimaregelingen mag je vermogen maximaal € 6.295,- (alleenstaande) of € 12.590,- (alleenstaande ouder/samenwonend/gehuwd) zijn. 
De vermelde bedragen zijn afgeronde bedragen, gebaseerd op 100%, 110% en 120% van de bijstandsnorm op 1 januari 2021. Vermelde bedragen zijn exclusief vakantietoeslag. Aan 
deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. 

Individuele inkomenstoeslag
Een jaarlijks bedrag om bijvoorbeeld een was-
machine of koelkast te kopen als deze stuk is.

Bijzondere bijstand
Als je kosten maakt die uitzonderlijk, individueel en 
noodzakelijk zijn, kun je deze vergoed krijgen. Bij-
voorbeeld rechtsbijstand, bewindvoeringskosten, 
bepaalde reiskosten. 

Sport- en cultuurvoucher
Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Per jaar maxi-
maal € 200,- beschikbaar om lid te worden van een 
vereniging die is aangesloten bij deze regeling. 

Bibliotheekpas
Een jaarabonnement op de bibliotheek met een flin-
ke korting. Je kunt voor € 12,- per jaar lid worden van 
de bibliotheek. 

Regeling Meedoen
Een jaarlijkse bijdrage van € 110,- per kind 0-18, be-
doeld voor deelname aan de maatschappij. Voor 
kinderen van 4-18 jaar ontvang je een extra bedrag 
van € 150,-.

Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
Voordelige aanvullende verzekering voor ziektekos-
ten. Door een uitgebreider pakket ben je beter verze-
kerd en heb je minder eigen kosten. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Als je de gemeentelijke belastingen niet of niet 
op tijd kunt betalen, kun je bij BSOB vragen 
om kwijtschelding, uitstel van betaling of een  
betalingsregeling. Voor de OZB, rioolheffing, afval-
stoffenheffing, zuiveringsheffing en watersysteem-
heffing.

Lagere eigen bijdrage Wmo-voorziening
Verlaging van de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld 
een scootmobiel.

Bezoek ons
Centrum de Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21
5721 CR Asten
ma - di - do 9.00 - 12.00 uur

Bekijk ons
 sociaalteam.asten
 
 sociaalteam.asten

Bereik ons
(0493) 671 234
sociaalteam@asten.nl
www.sociaalteam-asten.nl
ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur


