GEMEENTENIEUWS

Extra financiële ondersteuning voor
inwoners met een laag inkomen
Alles wordt duurder. Vooral eten, drinken en energie. Daarom hebben steeds meer
inwoners moeite om rond te komen. Wethouder Hans van Daalen: ‘Wij willen onze
inwoners die het financieel lastig hebben extra ondersteunen. Daarom hebben we
een pakket regelingen samengesteld. Inwoners met een laag inkomen kunnen
hiervan nog dit jaar gebruik maken.’
Gemeentelijke energietoeslag: meer mensen in aanmerking
De gemeente Barneveld geeft de gemeentelijke energietoeslag vanaf nu aan inwoners met
een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Tot nu toe was deze extra bijdrage alleen
voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het gaat om een
eenmalig bedrag van € 1.000,-.
Op www.barneveld.nl/energietoeslag vindt u meer informatie.
Bijvoorbeeld over met welk inkomen u recht heeft op de
gemeentelijke energietoeslag. Hier kunt u de energietoeslag ook
meteen aanvragen. Of u scant de QR-code met uw telefoon. Dan
komt u direct bij het aanvraagformulier.
Let op: Valt u in de inkomensgroep tussen 120-150% van de
bijstandsnorm? Vraag de gemeentelijke energietoeslag dan voor 31
december 2022 aan!
Schoolkostenregeling: eenmalig extra bedrag
Woont u in de gemeente Barneveld? En heeft u voor het schooljaar 2022/2023 een
bijdrage via de schoolkostenregeling ontvangen? Dan krijgt u eenmalig een extra bedrag
van ons. De schoolkostenregeling is een tegemoetkoming voor minima met schoolgaande
kinderen tot en met 17 jaar. De groep inwoners die al bij de gemeente bekend is, krijgt
hierover een brief. Het extra bedrag wordt automatisch op het rekeningnummer gestort dat
bij ons bekend is. Heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen, maar de
schoolkostenregeling nog niet aangevraagd? Mogelijk kunt u dan ook een bijdrage uit
deze minimaregeling krijgen. In dat geval ontvangt u ook het eenmalige extra bedrag
bovenop de bestaande schoolkostenregeling. Vraag de schoolkostenregeling dan wel vóór
31 december 2022 aan. Heeft u nog geen regeling aangevraagd? Dat kan nog! U vraagt
de regelingen aan via www.berekenuwrechtplus.nl, klik vervolgens op Barneveld.
Of scan de QR-code hiernaast dan komt u direct bij het juiste invulformulier.
Individuele inkomenstoeslag: eenmalige verhoging
De individuele inkomenstoeslag wordt eenmalig verhoogt. U heeft recht op de individuele
inkomenstoeslag als u drie jaar of langer een laag inkomen heeft en in de gemeente
Barneveld woont. De verhoging van de bijdrage geldt voor inwoners met een inkomen
tussen de 101% tot 110% van de bijstandsnorm. U moet de regeling dan wel in 2022
hebben aangevraagd. Of de regeling uiterlijk vóór 31 december 2022 aanvragen. De groep
inwoners die in aanmerking komt en al bij de gemeente bekend is, krijgt hierover een brief.
Het bedrag wordt automatisch gestort op het rekeningnummer dat bij de gemeente bekend
is. Het gaat om eenmalige extra financiële bijdragen. De bestaande regelingen blijven
gelden.

