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Met een laag inkomen is het vaak lastig rondkomen. En kleine 

extra’s – zoals het lidmaatschap van een sportvereniging of 

zwemlessen voor uw kind – zitten er meestal helemaal niet 

in. Maar de gemeente Brummen vindt dat iedereen moet 

kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom hebben we 

verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. 

In deze folder zetten we op een rij om welke regelingen het 

gaat en voor wie ze precies bedoeld zijn. U kunt deze bijdragen 

meteen aanvragen via www.brummen.nl (kijk onder ‘werk en 

inkomen’). Of gebruik het bijgevoegde aanvraagformulier.

Iedereen doet 
mee in Brummen

Voor wie?
De regelingen zijn bedoeld voor mensen 
met een laag inkomen. Hoeveel dit 
precies is, hangt af van uw leeftijd en 
of u een partner of kinderen heeft. 
De inkomensgrens ligt meestal op 
110% van het bijstandsniveau. We 
hebben speciale regelingen voor 
kinderen in gezinnen met een laag 
inkomen. Voor deze regelingen geldt 
een inkomensgrens van 120%. De 
Voorzieningenwijzer is er voor alle 
inwoners van de gemeente Brummen 
met een inkomen tot 130% van het 
bijstandsniveau. 
Is uw inkomen al jaren 100% van 
de bijstandsnorm? Vraag dan uw 
klantmanager Werk & Participatie naar 

de mogelijkheden van individuele 
inkomenstoeslag.

Laag besteedbaar inkomen 
bij schulden
Sommige regelingen zijn er ook voor 
mensen met een laag besteedbaar 
inkomen door schulden. Het gaat om 
de regelingen voor kinderen, zoals 
het lidmaatschap van een club of 
zwemlessen. En de tegemoetkoming 
voor de afvalinzameling en rioolheffing. 
Als norm voor een laag besteedbaar 
inkomen geldt de ‘beslagvrije voet’ 
of het ‘vrij te laten bedrag’. Hoeveel 
dit voor u is, kunt u berekenen via 
de website van de Belastingdienst. 
Hiervoor kunt u om hulp vragen bij het 



Team Voor Elkaar en het Steunpunt 
Geld en Administratie. Heeft u een 
schuldhulpverlener? Vraag deze dan 
om de berekening te maken. Een kopie 
van de berekening moet u meesturen 
met uw aanvraag voor de regelingen 
uit deze folder. Ook kopieën van de 
betalingsafspraken met schuldeisers die 
u heeft, moet u meesturen.

Wat is een laag inkomen?
U en uw eventuele partner hebben een 
laag inkomen en mogelijk recht op een 
vergoeding als uw gemiddelde netto 
inkomen per maand op of onder de 
vastgestelde inkomensgrens valt.
Hieronder vindt u de inkomensgrenzen 
voor 2021. 
Uw inkomen kan bestaan uit salaris 

of andere inkomsten uit arbeid, 
uitkeringen, een eigen bedrijf, 
studiefinanciering of alimentatie. 
Ook de algemene heffingskorting en 
de combinatiekorting, die u krijgt 
van de Belastingdienst, tellen mee. 
U kunt verder inkomsten hebben uit 
een pensioen- of levensverzekering. 
Belastingtoeslagen en kinderbijslag 
tellen niet mee als inkomsten.

Hoe zit het met spaargeld?
Daarnaast kijken we naar uw spaargeld: 
uw eigen vermogen. Voor een 
eenpersoonshuishouden geldt dat u 
maximaal € 6.225,- spaargeld mag 
hebben. Een gezin of alleenstaande 
ouder mag maximaal € 12.450,- hebben 
gespaard.

Inkomensgrenzen 110%, 120% en 130% netto per maand exclusief vakantiegeld 
voor personen ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd*

110% norm 
per 1-1-2021

120% norm 
per 1-1-2021

130% norm 
per 1-1-2021

Alleenstaande (ouder) € 1.123,84 € 1.226,00 € 1.328,17

Gehuwden/samenwonenden, 
beiden ouder dan 21 jaar

 € 1.605,47 € 1.751,42 € 1.897,38

Inkomensgrenzen 110%, 120% en 130% netto per maand exclusief vakantiegeld 
voor pensioengerechtigden*

110% norm 
per 1-1-2021

120% norm 
per 1-1-2021

130% norm 
per 1-1-2021

Alleenstaande (ouder) € 1.249,79 € 1.363,40 € 1.477,02

Gehuwden/samenwonenden € 1.693,67 € 1.847,64 € 2.001,61

* Per 2021 is de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
 



Bijdrage Diftar en rioolheffing: 
tegemoetkoming in de 
gemeentebelastingen
Als inwoner van de gemeente Brummen 
betaalt u voor de inzameling en 
verwerking van uw afval (Diftar). 
Daarnaast betaalt u een heffing voor 
het gebruik van het riool. Als u een laag 
inkomen heeft, kunt u een bijdrage 
krijgen die de kosten bij gemiddeld 
afvalverbruik dekt. De hoogte van de 
vergoeding is gelijk aan de hoogte 
van uw factuur. De vergoeding voor 
de Diftar wordt meteen verrekend 
met uw aanslag. De tegemoetkoming 
in de rioolheffing krijgt u op uw eigen 
rekening.

Participatiebudget: meedoen 
met sport, muziek en cultuur
Als u weinig geld heeft, gaat u er 
misschien niet zo vaak op uit. De 
gemeente Brummen daagt u graag uit 
om juist wel actief mee te doen in onze 
samenleving. Bijvoorbeeld door te 
sporten of iets te doen op het gebied 

van cultuur of muziek. Hiervoor kunt 
u één keer per jaar maximaal € 180,- 
krijgen. Dit bedrag kunt u declareren 
met bonnetjes of vooraf aantonen met 
een bestedingsplan. Of u vraagt om een 
vergoeding van het lidmaatschap van 
een club of vereniging.

Liever een zwempas?
In plaats van het participatiebudget 
kunt u kiezen voor een zwempas van 
Rhienderoord Zwem & Sport Plezier. 
Hiermee kunt u een jaar lang baantjes 
komen zwemmen of één keer per week 
meedoen met een aquasportactiviteit. 
Wilt u dit? Dan krijgt u geen geld van 
de gemeente maar een brief van de 
gemeente voor een zwempas. Zo’n 
zwempas kost normaal € 300,-. Met 
de brief gaat u naar Rhienderoord. 
Voor meer informatie over de zwempas 
kunt u bellen met Rhienderoord: 
(0575) 56 15 44 of mailen naar: 
aquasport@rhienderoord.nl. Op 
www.rhienderoord.nl vindt u een korte 
uitleg over alle aquasportactiviteiten.

Regelingen voor volwassenen
Valt uw inkomen binnen de genoemde grens van 110%? Of heeft u 

een laag besteedbaar inkomen door schulden? Dan kunt u diverse 

regelingen aanvragen voor uzelf en uw huishouden. Van een bijdrage 

in de afvalstoffen- en rioolheffing tot een zwempas, lidmaatschap 

van een vereniging of participatiebudget. De regelingen voor 

kinderen komen verderop in deze folder aan de orde. Let op! Voor de 

Voorzieningenwijzer is de inkomensgrens hoger, namelijk 130% van 

de bijstandsnorm.



Lidmaatschap van de 
bibliotheek Brummen/Voorst:  
lekker lezen!
Lezen is leuk en een bezoekje aan de 
bibliotheek is vaak ook gewoon gezellig. 
Je ontmoet er anderen en vindt er 
informatie over allerlei onderwerpen. 
Voor kinderen tot 18 jaar is het 
lidmaatschap gratis. We vinden het 
belangrijk, dat ook volwassenen gebruik 
maken van de bibliotheek. Daarom 
betalen wij uw bibliotheekpas. Bent u 
al lid van de  bibliotheek? Neem dan 
de acceptgiro voor 2021 samen met 
de brief van de gemeente mee naar de 
bibliotheek. De gemeente betaalt dan 
de rekening. Betaalt u uw lidmaatschap 

per automatische incasso? Trek dan de 
machtiging in en ga met de brief naar 
de bibliotheek. Is het geld al afgeschre-
ven? Dan krijgt u het teruggestort. 

Voorzieningenwijzer (130%)
Betaalt u niet te veel voor gas 
en energie? En ontvangt u alle 
inkomsten waar u recht op heeft? De 
Voorzieningenwijzer helpt u deze 
vragen te beantwoorden zodat u uw 
inkomen maximaal benut. Als u zich 
aanmeldt, wordt er een afspraak met 
u gemaakt. Een onafhankelijk adviseur 
komt vervolgens bij u thuis langs. De 
gemeente betaalt de kosten voor het 
advies.



Zwemdiploma A en/of B, 
een veilig idee
Leren zwemmen is heel belangrijk. Zeker 
in ons waterrijke land is het wel zo veilig 
als uw kind kan zwemmen. Bovendien 
is bewegen in het water gezond. De 
gemeente Brummen helpt u graag 
met een zwemlespas. Hiermee kan uw 
kind zwemdiploma A en/of B halen bij 
Rhienderoord Zwem & Sport Plezier in 
Brummen of bij zwembad Coldenhove in 
Eerbeek. Uw kind moet dan natuurlijk wel 
meedoen met de zwemlessen. Meestal 
kan dit vanaf 5 jaar. Beide zwembaden 
hebben ook activiteiten voor jongere 
kinderen, die nog niet toe zijn aan 
zwemmen. 
Ook fijn: als uw kind op zwemles zit (of 
hiervoor op de wachtlijst staat) mag 

het daarnaast gratis komen zwemmen 
met een betalende ouder. Voor meer 
informatie over de zwemlessen of 
activiteiten voor jongere kinderen 
kunt u bellen met Rhienderoord: 0575-
561544 of mailen naar zwemles@
rhienderoord.nl. Zwembad Coldenhove 
is alleen in de zomermaanden geopend. 
Kijk voor de mogelijkheden op www.
zwembadcoldenhove.nl of mail naar 
info@zwembadcoldenhove.nl.

Bijdrage voor clubs en 
verenigingen
De gemeente Brummen betaalt voor elk 
kind van 4 tot 18 jaar – van ouders met 
een laag inkomen – het lidmaatschap 
voor één vereniging. Denk aan voetbal 
of volleybal, maar bijvoorbeeld 

Regelingen voor kinderen
Ook als u een laag inkomen heeft (minder dan 120%), wilt u graag 

dat uw kind kan meedoen. Bijvoorbeeld bij een sportclub of andere 

vereniging, of met activiteiten op school. De gemeente Brummen 

heeft verschillende ‘kindregelingen’ om u hierbij te helpen. 



ook de scouting of het Brummens 
Tekenschooltje. We hebben hierover 
afspraken gemaakt met de clubs en 
verenigingen in onze gemeente. 
Op www.brummen.nl vindt u onder 
‘Werk en inkomen’ een overzicht van de 
organisaties die meedoen. Staat de naam 
van uw vereniging of club er niet bij? Mail 
dan naar minimabeleid@brummen.nl of 
bel met Team Voor Elkaar. Wij bekijken 
dan of de vereniging of club van uw keus 
mee wil doen met de regeling.

Weet uw kind nog niet welke sport hij of 
zij leuk vindt? Dan kunt u een sportpas 
krijgen. Uw kind kan dan eerst een paar 
keer gratis meedoen bij verschillende 
sportverenigingen. De sportpas hoeft 
u niet aan te vragen, u kunt hem zo 
meekrijgen bij de centrale balie van het 
gemeentehuis of bij Team Voor Elkaar. 

Maatwerk: individueel 
stimuleringsbudget
Meedoen kan op veel manieren. Dus 
heeft u een andere vraag voor uw kind? 
Bijvoorbeeld over een extra (school)
activiteit die geld kost? Neem gerust 
contact op met Team Voor Elkaar. 
Misschien is er een oplossing op maat 
via het individueel stimuleringsbudget.

Fashioncheque, 
mooi meegenomen
Kinderen groeien hard. Kleren zijn 
dus snel te klein. Daarom krijgen 
gezinnen met een laag inkomen 
eens per jaar een fashioncheque 
cadeau. Kinderen van 4 t/m 12 jaar 
krijgen een cheque van € 50,-. Voor 
kinderen van 13 tot 18 jaar is er een 
fashioncheque van € 75,-. 

Ouderbijdrage basisschool
Maakt u gebruik van een of meer 
regelingen uit deze folder? En 
heeft u kinderen op de basisschool 
in de gemeente Brummen? Dan 
krijgt u per kind een voucher voor 
de (vrijwillige) ouderbijdrage. Als 
u deze, met naamsvermelding 
van uw kind, op school inlevert, 
betaalt de gemeente de volledige 
ouderbijdrage.

Tip! Kinder Vakantie Spelen 
Brummen
Kunt u niet op vakantie? En bent u op 
zoek naar een leuke kinderactiviteit 
voor uw kind(eren) tijdens de 
zomervakantie?
De SWB organiseert elk jaar voor 
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 
12 jaar diverse activiteiten onder 
begeleiding van vrijwilligers. Denk 
aan; bouwen van hutten, knutselen, 
spelletjes en een spellentocht. Kijk 
voor meer informatie op 
www.kvsbrummen.nl



Meer weten? 
Wilt u meer informatie? Kijk op www.

brummen.nl of neem contact op met:
• Team voor Elkaar: bereikbaar op 

werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur 
 op nummer (0575) 568 568.
 Of maak een afspraak op één van de 

twee locaties: Plein 5 (Graaf van Limburg 
Stirumplein 5) in Brummen of het 
Servicepunt (Stuijvenburchstraat 66) in 
Eerbeek

• Steunpunt Geld en Administratie:
 Spreekuur dinsdag van 09:00 uur tot 

12:00 uur in Eerbeek (Derickxkamp 2A) en 
woensdag van 09:00 uur tot 12:00 uur in 
Brummen (Plein 5).

 Kijk voor adressen en telefoonnummer op 
www.welzijnbrummen.com

 Tip! 
• www.kvsbrummen.nl
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Check het Steunpunt 
Geld en Administratie 

Hulp nodig met (geld)zaken?  We 
helpen u graag verder! Dat doen 
we samen met Stichting Welzijn 
Brummen bij Steunpunt Geld en 
Administratie. Hier kunt u terecht 
voor hulp bij allerlei financiële 
en administratieve zaken. Zoals 
het berekenen en aanvragen 
van toeslagen, het invullen van 
formulieren of het maken van 
een budgetoverzicht. Meer info: 
www.welzijnbrummen.com of 
bel: 0575 – 561 988.

samen 
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Kunt u wel een extraatje gebruiken?
Wilt u gebruik maken van één of meer van deze regelingen? Check dan in de tabel bij 
‘Voor wie?’ alvast of uw inkomen binnen de norm valt. Dan kunt u het bijgevoegde 
aanvraagformulier invullen en opsturen naar de gemeente Apeldoorn, antwoordnummer 
56, 7300 WB Apeldoorn (een postzegel is niet nodig). Of doe een digitale aanvraag op 
www.brummen.nl. Denk eraan dat u de formulieren volledig invult en ondertekent. 
En waar nodig stuurt u bewijsstukken mee. Anders kunnen we uw aanvraag niet in 
behandeling nemen.


