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Meedoen in Brummen
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. Met het bijgevoegde aanvraagformulier kunt u deze
bijdragen meteen aanvragen. Dat kan
ook digitaal via www.brummen.nl.
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. In het overzicht ziet u hoeveel
uw netto inkomen per maand maximaal mag
zijn.

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’.
Hoeveel deze voor u is, kunt u
berekenen via de website van de
Belastingdienst. Hiervoor kunt u om
hulp vragen bij het Team Voor Elkaar.
Een kopie van de berekening moet u
meesturen met uw aanvraag voor de
regelingen uit deze folder. Ook kopieën
van de betalingsafspraken die u heeft,
moet u meesturen.

De collectieve zorgverzekering (de
gemeentepolis) is er voor alle inwoners
van de gemeente Brummen met een
inkomen tot 150% van het sociaal
minimum.

Wanneer spreken we van 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
2017.
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.

Hoe zit het met spaargeld?
Daarnaast kijken we naar uw spaargeld: uw
eigen vermogen. Voor een eenpersoonshuishouden geldt dat u maximaal € 5.940,spaargeld mag hebben, een gezin of alleenstaande ouder mag maximaal € 11.880,hebben gespaard.

Inkomensgrenzen 110% netto per maand exclusief vakantiegeld voor personen ouder dan 18 jaar en jonger dan
de pensioengerechtigde leeftijd*
110% norm per 1-1-2017
Alleenstaande

€ 1027,00

Alleenstaande ouder

€ 1027,00

Gehuwden/samenwonenden, beiden ouder dan 21 jaar

€ 1468,00

Inkomensgrenzen 110% netto per maand exclusief vakantiegeld voor pensioengerechtigden*
110% norm per 1-1-2017
Alleenstaande

€ 1154,00

Gehuwden/samenwonenden, beiden pensioengerechtigd

€ 1576,00

Gehuwden/samenwonenden waarvan één van beiden pensioengerechtigd is

€ 1576,00

*Per 2017 is de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar en 9 maanden

De regelingen op een rij
Valt uw inkomen binnen de genoemde grenzen of heeft u een laag
besteedbaar inkomen door schulden? Dan kunt u een aanvraag doen voor
diverse regelingen. Van een bijdrage in de afvalstoffen- en rioolheffing tot
een persoonlijk budget om bijvoorbeeld actief te zijn met sport, cultuur of
als vrijwilliger. U leest hier meer over de verschillende regelingen.
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 in deze kosten. Hoeveel u precies
krijgt, hangt af van de grootte van uw
huishouden. De vergoeding voor de Diftar
wordt meteen verrekend met uw Diftaraanslag. De tegemoetkoming in de
rioolheffing krijgt u op uw eigen rekening.

Persoonlijk minima budget: daarmee
kunt u erop uit
U kunt kiezen tussen een bedrag van € 180,of een zwempas ter waarde van € 300,-

Persoonlijk budget…
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 ondernemen op het gebied
van cultuur of muziek. Hiervoor kunt u per jaar
€ 180,- krijgen. Bij uw aanvraag moet u
opschrijven wat u met het geld gaat doen.

Soort vergoeding

Eenpersoons
huishouden

Meerpersoons
huishouden

Vastrecht afvalstoffenheffing

€ 129,12

€ 129,12

12 ledigingen grijs | Maximaal 240 liter

€ 76,56

€ 76,56

7 ledigingen groen | Maximaal 140 liter

€ 10,01

€ 10,01

Rioolheffing 1 persoon

€ 126,52

Rioolheffing 2 personen

€ 212,77

Rioolheffing 3 personen

€ 299,02

Rioolheffing 4 of meer personen

€ 385,27

…of een zwempas?
Rhienderoord Zwem & Sport Plezier heeft een
speciaal aanbod voor mensen, die graag samen
met anderen in beweging komen: een zwempas!
Hiermee kunt u een jaar lang baantjes komen
zwemmen of één keer per week meedoen met
één van de aquasportactiviteiten. Normaal kost
zo’n zwempas € 300,-.
Wilt u zwemmen, sporten en bewegen bij
Rhienderoord? Dan krijgt u geen geld maar een
beschikking voor een zwempas. Hiermee kunt u
dan naar Rhienderoord gaan. 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.

Zwemdiploma A voor kinderen tot 18 jaar:
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 een zwemdiploma A 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 activiteiten voor
jongere kinderen, die nog niet toe zijn aan
zwemmen. Informeert u vooraf zelf bij het
zwembad welke activiteit past bij uw kind.
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.

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 al gratis. We vinden het
belangrijk, dat ook volwassenen gebruik
maken van de bibliotheek. Daarom betalen wij
uw bibliotheekpas. Misschien bent u al lid van
de bibliotheek? Neem dan de acceptgiro voor
2017 samen met de beschikking van de
gemeente mee naar de bibliotheek. De
gemeente betaalt dan de rekening. Betaalt u
uw lidmaatschap per automatische incasso? Ga
dan als de contributie is afgeschreven met de
beschikking naar de bibliotheek. U krijgt het
geld dan teruggestort. U kunt natuurlijk ook de
machtiging intrekken.

Zomerbon voor kinderen:
een welkom extraatje
Als uw kind op school zit, maakt u vaak extra
kosten. Daarom komt de gemeente u graag
tegemoet. Heeft u kinderen van 5 tot 18 jaar?
Dan ontvangt u in juli een cadeaubon van

€ 75,- om te besteden aan schoolspullen voor
het nieuwe schooljaar. U hoeft de zomerbon
niet aan te vragen. Als u in 2017 gebruik
maakt van één van de regelingen voor minima
en kinderen heeft, krijgt u hem vanzelf
thuisgestuurd.

Bijdrage voor clubs en verenigingen:
omdat uw kind mee moet kunnen doen
De gemeente Brummen betaalt voor elk kind tot
18 jaar – van ouders met een laag inkomen –
het lidmaatschap voor één vereniging. Denk aan
voetbal of (vrij) zwemmen of zwemdiploma B
halen, maar bijvoorbeeld ook de scouting of het
Brummens Tekenschooltje.
We hebben hierover afspraken gemaakt met de
clubs en verenigingen in onze gemeente. Weet
uw kind nog niet welke sport het leuk vindt?
Dan kunt u bij de gemeente Brummen 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.

Deze organisaties doen al mee:
Verenigingen /clubs

Informatie

ATB-club 'Last Gear' Eerbeek

www.lastgear.nl

AZC Zutphen (alleen G-elftal)

www.azczutphen.nl

Badmintonclub BC ’t Pluumpje Eerbeek

www.bctpluumpje.nl

Balletstudio Pieta Korbijn Eerbeek

06-22814206

Beckson Tennis Club Brummen I

www.btcb.nl

Bfit4kids (aquasport@rhienderoord.nl)

www.rhienderoord.nl

Casca Dura Capoeira Zutphen

www.cascadura.nl

Creatief atelier Creativo

www.kunstkring-brummen.nl

Gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid

www.krachtenvlugheid.eu

Gymnastiekvereniging Sparta Brummen

www.spartabrummen.nl

Handbalvereniging Brummen

www.handbalbrummen.nl

Harmonie Orkest Brummen

www.harmonieorkestbrummen.nl

Het Brummens Tekenschooltje

www.brummenstekenschooltje.nl

Jeugdkunstkring

www.kunstkring-brummen.nl

Jongerenkoor VOX Brummen

www.jongerenkoorvox.nl

Kinderkoor VOX-Tunes Brummen

www.voxtunes.voxbrummen.nl

Korfbalvereniging Mélynas Domatrac

www.kvmelynas.nl

Muziekvereniging DES-Hall

www.des-hall.nl

Popkoor Young Voices

www.youngvoices.nl

Personal Sports Brummen (PSB)

www.psbrummen.nl

Rhienderoord Zwem & Sport Plezier

www.rhienderoord.nl

Scouting Tapawingo Eerbeek

www.tapawingo.nl

Sportcentrum Hippmann Brummen

www.hippmann.nl

Tafeltennisvereniging E.T.T.V

www.ettveerbeek.nl

Theatergroep Cocktail, Ranja, Expresso

www.theatergroepcocktail.nl

VoorleesExpress Brummen/Eerbeek kinderen van 2 t/m8 jaar.

www.voorleeshuis.nl

Voetbalvereniging Sportclub Brummen

www.sportclubbrummen.nl

Voetbalvereniging Eerbeekse Boys

www.eerbeekseboysjeugd.nl

Voetbalvereniging VV Oeken

www.oeken.nl

Volleybalvereniging Bruvoc

www.bruvoc.nl

Volleybalvereniging Spiker Eerbeek

www.spiker.nl

Voetbalvereniging SHE (v.v.SHE)

www.vvshe.nl

Wandelsportvereniging Brummen

0575-563459

Warnveldse sportvereniging WSV

www.wsv-warnsveld.com

WG jeugd en cultuur (voor zang, drama en theatersprookje)

jeugdencultuur@gmail.com

Zanglessen Global Voices

www.globalvoices.nl

Zwembad Coldenhove Eerbeek

www.zwembadcoldenhove.nl

Zwemsportvereniging De Spreng

www.zvdespreng.nl

Regelmatig melden zich nieuwe organisaties aan. Op www.brummen.nl vindt u altijd een actueel
overzicht. Staat de naam van uw vereniging of club er niet bij? Mail dan naar minimabeleid@brummen.nl
of bel met het Team Voor Elkaar. Wij bekijken dan of de vereniging of club van uw keuze mee wil doen
met de regeling.

Goed idee – help mee!
Decemberbon voor kinderen: een
cadeautje voor Sinterklaas of Kerstmis
Naast de zomerbon krijgen gezinnen met een
laag inkomen eind november voor elk kind tot
18 jaar een cadeaubon van € 50,-. Met dank
aan de ondernemers in onze gemeente! Het
werkt net als bij de zomerbon. U krijgt hem
toegestuurd zonder aan aanvraag te doen.

Zorgverzekering: besparen met de
gemeentepolis
Heeft u een laag inkomen of hoge zorgkosten?
Dan kunt u met de speciale gemeentepolis elke
maand wel een paar tientjes besparen op uw
zorgverzekering. En u bent gewoon verzekerd
van goede zorg. De gemeentepolis is er voor
alle inwoners van de gemeente Brummen met
een inkomen tot 150% van het sociaal
minimum. Op de website van de gemeente
leest u precies tot welk maandinkomen u mee
kunt doen. Als u wilt, kunt u dan aan het eind
van het jaar overstappen. Maakt u al gebruik
van één van de minimaregelingen uit deze
folder? Dan ontvangt u aan het eind van het
jaar automatisch een aanvraagformulier en
informatie over de gemeentepolis. Meer informatie vindt u ook op www.gezondverzekerd.nl.

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?’ 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.

Iedereen moet kunnen meedoen in de
samenleving. Dat is de gedachte achter
de regelingen in deze folder. Misschien
heeft u zelf ook ideeën om dit te
bereiken. Dan is het goed om te weten,
dat de gemeente Brummen geld heeft
voor creatieve en vernieuwende
initiatieven en samenwerkingsverbanden.
Het gaat hierbij niet om een bijdrage
voor één persoon of huishouden, maar
om lokale initiatieven waar meer mensen
iets aan hebben. Denk aan een activiteit
om armoede bespreekbaar te maken.
Spontane initiatieven van vrijwilligers dus,
waarmee we meer mensen met een laag
inkomen kunnen bereiken.
Meer weten? Stuur een mailtje naar
minimabeleid@brummen.nl.

Meer weten?
Wilt u eerst meer informatie? U kunt terecht
op de volgende adressen:
• Activerium Apeldoorn: van maandag tot en
met donderdag te bezoeken van 8.30 uur
tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot
12.30 uur, Deventerstraat 46 te Apeldoorn.
Of bel: (055) 580 20 00.
• www.brummen.nl
• Team Voor Elkaar: bereikbaar op werkdagen
van 9.00 uur tot 11.00 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 Tjark Rikscentrum
(Derickxkamp 2a) in Eerbeek.

