Bijzondere bijstand
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Bijzondere bijstand is er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor
mensen met een hoger inkomen of vermogen. Het deel van de kosten dat u zelf kunt betalen
noemen we draagkracht. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder bijzondere bijstand u kunt krijgen.
Voordat u voor bijzondere bijstand in aanmerking kunt komen moet u wel altijd kijken of u de
kosten niet ergens anders vergoed kunt krijgen. Daarnaast is het belangrijk om te weten of u de
kosten had kunnen voorkomen of ervoor had kunnen sparen. Zo vallen bijvoorbeeld de kosten
van een identiteitskaart of paspoort niet onder bijzondere kosten. Bij een aanvraag om
bijzondere bijstand kijkt de gemeente naar:




Zijn er echt kosten en zijn ze voor u noodzakelijk?
Is er voor u iets bijzonders aan de hand?
Kunt u de kosten niet op een andere manier betalen?

Om te kunnen beoordelen of het noodzakelijke kosten zijn die u niet kunt betalen is het wel
belangrijk dat u een aanvraag zo snel mogelijk nadat u de kosten heeft gehad bij de gemeente
indient. Normaal gesproken mag dit maximaal twee maanden zijn.

Bijzondere bijstand rechtshulp?
Eerst naar het Juridisch Loket
Stel: u heeft een geschil met uw werkgever, uitkeringsinstantie, of
bent verwikkeld in een lastige echtscheiding. Als u daar samen niet uitkomt zult u naar de
rechter moeten. Meestal moet u dan een advocaat in de arm nemen en dat kost veel geld. Als u
een laag inkomen heeft, betaalt de overheid vaak een groot deel van de kosten. Dit heet een
‘toevoeging’. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage.
Voor deze eigen bijdrage kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen. Vanaf nu moet
u, voordat u naar de advocaat raadpleegt, eerst gratis rechtshulp aanvragen bij het Juridisch
Loket. Wanneer de medewerkers van het Juridisch Loket u niet verder kunnen helpen, krijgt u
van hen een diagnoseformulier. Met dit formulier kunt u dan naar een advocaat. De eigen
bijdrage die u dan moet betalen wordt verlaagd met 53 euro. U krijgt dan ook 53 euro minder
bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage.
Maakt u geen gebruik van de diensten van het Juridisch Loket en raadpleegt u gelijk een
advocaat dan moet u de volledige eigen bijdrage betalen. Vraagt u bijzondere bijstand voor de
eigen bijdrage in rechtshulp aan, en u moet de volledige eigen bijdrage betalen dan vermindert
de gemeente de bijzondere bijstand alsnog met 53 euro, omdat u niet eerst van de gratis
diensten van het loket gebruikt heeft gemaakt.

't Kledinghûske in Surhuisterveen biedt volop keuze
Sinds 2013 bestaat het 't Kledinghûske in Surhuisterveen. Dit is een tweedehands kledingwinkel
die ruim voldoende keuze biedt in dames, heren & kinderkleding, maar ook schoenen, tassen,
sieraden & make-up etc. De prijzen zijn klein, de keuze zeer groot. Voor mensen die afhankelijk
zijn van de voedselbank geeft 't Kledinghûske (vertoon van uw pas) nog eens 10% extra korting
op alle kleding in de winkel. Leeft u op bijstandsniveau? Ook dan heeft u recht op 10% korting.
In 2014 is 't Kledinghûske gestart met de kledingbank ‘Voor, door en met elkaar’. Dit houdt in
dat wanneer u bent aangewezen op de voedselbank, u een keer in de week drie gratis artikelen
kunt ophalen. U vindt 't Kledinghûske aan de Lauwersweg 4 in Surhuisterveen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Een bedrijf starten vanuit een uitkering? Dat kan!
Heeft u een uitkering en bent u van plan om voor uzelf te beginnen? Dat kan! Maar hoe werkt
dat? En, is ondernemen wel iets voor u? Het UWV en het Bureau Zelfstandigen Friesland kunnen
u hier alles over vertellen.
In oktober en november wordt de ondernemerscylus 'Dwaande met je bedrijf' georganiseerd
door de gemeenten in Noordoost Fryslân. In zeven bijeenkomsten kunt u o.a. inzicht krijgen in
de belangrijkste wetten en regels. Ook is er de mogelijkheid om samen te werken aan een
ondernemersplan. Via www.dwaande.nl/starters kunt u zich aanmelden voor de
ondernemerscyclus.

