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Jeugdfonds Sport & Cultuur
Ouders die de contributie van een 
(sport)vereniging niet kunnen betalen, 
kunnen rekenen op hulp in Uithoorn. 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
is er voor kinderen tot 18 jaar. Een 
intermediair kan een aanvraag voor een 
kind doen. Dit is een tussenpersoon 
die het gezin kent en met het kind 
kan bekijken wat hij of zij graag zou 

willen doen. Jongerenwerkers van 
Uithoorn voor Elkaar, een leerkracht, 
een ouder- en kindadviseur, huisarts, 
een medewerker van het Sociaal Loket 
van de gemeente, de Voedselbank zijn 
bijvoorbeeld allemaal intermediair. 

www.jeugdfondssportencultuur.nl of 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen

Een wisselend inkomen, stijgende 
energierekening en de duurder wordende 
boodschappen: uitgaven veranderen 
momenteel razendsnel. Dat geldt voor 
een groeiende groep mensen, ook voor 
wie meer te besteden heeft dan een 
minimuminkomen. Als het (tijdelijk) niet 
lukt om hier zelf een positieve verandering 
in aan te brengen, bieden vrijwilligers 
van Uithoorn voor Elkaar een helpende 
hand. Samen met een vrijwilliger van de 
thuisadministratie wordt een overzicht 
van inkomsten en uitgaven gemaakt. U 
krijgt ook handige tips en informatie over 
gemeentelijke regelingen. 

Meer informatie: 
www.uithoornvoorelkaar.nu/
thuisadministratie of bel: (0297) 303 044.

Goed verzekerd 
voor zorgkosten 
Iedereen kan te maken krijgen met 
hoge zorgkosten. Voor inwoners met 
een laag inkomen hebben we een 
speciale zorgverzekering van Zorg 
en Zekerheid. Een zorgverzekering 
via de gemeente helpt u om goed 
verzekerd te zijn bij onverwachte of 
hoge zorgkosten. Voor 2023 gaat er 
veel veranderen aan deze collectieve 
zorgverzekering. De gemeente gaat 
meer bijdragen en er komt een nieuw 
pakket. Meer informatie hierover komt 
vanaf 16 november 2022. 

Laat u informeren op de 
inloopspreekuren
(U hoeft geen afspraak te maken!)

-  Wo 30 november, 13.00 tot 16.00 uur: 
 Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, 
 De Kwakel

- Wo 7 december, 16.00 tot 19.00 uur: 
 De Kuyper, Kuyperlaan 50, Uithoorn

- Do 8 december, 13.00 tot 16.00 uur: 
 Bibliotheek, Marktplein 65, Uithoorn

Houd de website 
www.gezondverzekerd.nl/
gemeente/uithoorn in de gaten.

Hulp bij betalings-
achterstanden
Heeft u betalingsachterstanden? Kom 
dan snel in actie en neem contact op met 
onze schuldhulpverleners. Zij helpen u 
graag om weer grip op uw leven te krijgen. 
De hulp is gratis. De mensen van de 
schuldhulpverlening kijken samen met u 
welke hulp het beste bij u past. Misschien 
bent u al geholpen met een aantal tips en 
adviezen, of hulp van een vrijwilliger.

Schuldregeling tre� en
Als blijkt dat tips en coaching niet 
voldoende zijn om uit de schulden te 
komen, dan kunnen de schuldhulpverleners 
u helpen door betaalafspraken te maken 
met uw schuldeisers.
Hoe sneller u hulp vraagt, hoe eerder u van 
uw geldzorgen af kunt komen.

Hoe neemt u contact op?
U kunt van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 10.30 telefonisch contact 
opnemen via (0297) 513 111. Of stuur een 
mail naar: schuldhulpverlening@uithoorn.nl

Kinderen moeten voor school gebruik 
maken van een computer of laptop. Maar 
niet iedereen heeft geld genoeg om een 
computer te kopen. In dat geval kunt u 
misschien geld krijgen voor een laptop. 

Wie komt er in aanmerking? 
Kinderen die in Uithoorn/De Kwakel 
wonen en les krijgen op het voortgezet 
onderwijs. De regeling is bedoeld voor 
de inkomensnorm tot 125 procent van de 
bijstandsnorm. 

Bijdrage voor het 
kopen van een 
laptop

Gratis hulp voor ondernemers 
in zwaar weer
Ondernemers die � nanciële problemen hebben kunnen gratis hulp en 
begeleiding krijgen. De gemeente werkt hiervoor samen met Zuidweg & Partners, 
gespecialiseerd in schuldhulpverlening bij ondernemers. Ondernemers die 
achterstanden dreigen te krijgen of schulden hebben waar ze niet meer uitkomen, 
kunnen bij Zuidweg & Partners terecht. De 
gemeente betaalt de kosten voor de hulp.

Aanmelden: www.zuidweg-partners.nl

Hulp bij 
administratie

Laat geen geld liggen! 
Geldzorgen? Er is hulp

Meer huishoudens in Uithoorn/
De Kwakel hebben recht op de 
energietoeslag in 2022. Er is besloten 
om ook inwoners die maximaal 130 
procent van het sociaal minimum 
verdienen de toeslag toe te kennen. Dit 
was 120 procent.  Daarnaast wordt de 
toeslag per direct met 500 verhoogd 
naar 1300 euro.

Hoe kan u de toeslag aanvragen?
Aanvragen kan t/m 31 januari 2023 via 
www.uithoorn.nl/energietoeslag. 
Let op: Als u al eerder een aanvraag 
hebt gedaan (en deze is afgewezen), 
hoeft u geen nieuwe aanvraag in te 
dienen. U krijgt automatisch bericht. 

Meer inwoners 
recht op 
energietoeslag 

Extra geld voor 
mensen die lang 
een laag inkomen 
hebben
Voor mensen die al langer dan drie jaar 
een laag inkomen hebben, bestaat de 
individuele inkomenstoeslag. Het geld is 
een ‘extraatje’. De gemeente controleert 
niet waar u het aan uitgeeft. Het wordt 
ook niet van uw uitkering afgetrokken. 
U betaalt geen belasting over het geld. 
Het is een bedrag van minimaal 
453 euro. Er geldt een aantal 
voorwaarden om het geld te krijgen. 

Deze vindt u op www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen en klik op 
‘Inkomenstoeslagen’.

Wilt u meer informatie over de regelingen of wilt u weten of u er recht op heeft? 
Dan kunt u op verschillende plekken terecht voor vragen of hulp: 

SOCIAAL LOKET GEMEENTE

Kom ik in aanmerking voor de minimaregelingen die op deze pagina of op de website 
staan? Heeft u andere vragen? Bel het Sociaal Loket van de gemeente: (0297) 513 111 
(9 tot 10.30 uur) of mail naar sociaal.loket@uithoorn.nl.

INFO- EN ADVIESPUNT DE WATERLINIE

U kunt ook zonder afspraak langskomen bij  Uithoorn voor Elkaar. Openingstijden: 
dinsdag tussen 8.30 en 12.00 uur. Locatie: De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.

FINANCIEEL CAFÉ VOOR VRAGEN OVER GELD EN INGEWIKKELDE FORMULIEREN

Hulp nodig bij het invullen van formulieren? Vragen over de energietoeslag of over 
andere toeslagen? U kunt terecht bij het Financieel Café van Uithoorn voor Elkaar. Bij 
het Financieel Café zitten vrijwilligers, begeleid door professionals, die met u meelezen 
en ondersteunen bij het invullen van formulieren en aanvragen. Elke dinsdagochtend 
geopend van 9 tot 11 uur in de Kuyper, Kuyperlaan 50. Bel (0297) 303 044, of mail naar 
info@uithoornvoorelkaar.nu om een afspraak te maken.

Extra geopend op donderdag 10 november van 14.00 tot 16.00 uur en donderdag 
8 december van 13.00 tot 16.00 uur. Zij zijn dan aanwezig in de nieuwe bieb op 
’t Marktplein 65. Vrije inloop.

HANDIGE WEBSITES

- www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen
- www.uithoorn.nl/energietoeslag
- www.uithoornhelpt.nl
- www.uithoornvoorelkaar.nu

Waar kan ik hulp, advies en 
ondersteuning krijgen?

Voorwoord wethouder José de Robles
Iedereen kan met geldproblemen te maken krijgen. Het kan namelijk zó gebeurd 
zijn. Een plotselinge terugval in inkomen. Een hoge rekening die u niet had zien 
aankomen en niet kunt betalen. Dit is niet iets waar u zich voor hoeft te schamen. 
In deze tijd met alsmaar stijgende (energie)prijzen krijgen steeds meer inwoners 
en ondernemers ermee te maken. En doordat alles duurder is geworden, is de kans 
groot dat betalingsachterstanden in een rap tempo oplopen. Met alle gevolgen 
van dien.

Dit willen we voorkomen. Daarom is de gemeente Uithoorn enige tijd geleden 
gestart met huisbezoeken. Dat betekent dat wij bij inwoners langsgaan wanneer 
meerdere vaste lasten niet betaald zijn. Denk aan de rekening voor huur, energie 
en water. De instanties (zoals de woningcorporatie of energiemaatschappij) zijn 
wettelijk verplicht dit aan ons door te geven. Bij de huisbezoeken vertellen we 
welke hulp en ondersteuning u kunt krijgen.

Verder weten we dat inwoners en ondernemers in zwaar weer niet altijd weten 
welke (minima)regelingen er zijn. Op deze dubbele pagina hebben we een 
aantal van deze regelingen op een rij gezet. Bijvoorbeeld over de energietoeslag. 
Daar is belangrijk nieuws over! Want wist u dat we besloten hebben om meer 
huishoudens de toeslag toe te kennen? Misschien had u er in eerste instantie geen 
recht op vanwege een (iets) te hoog inkomen, maar komt u nu wel in aanmerking. 
Maak er in dat geval gebruik van, het is uw recht! 

Kijk ook eens op onze website www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen waar nog veel 
meer regelingen staan.

José de Robles, 
wethouder ‘sociaal domein’ van de gemeente Uithoorn

Gemeente Uithoorn


