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Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u
af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u
misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden
natuurlijk wel regels. In deze folder vindt u een overzicht van
de diverse extraatjes. We hebben de extraatjes onderverdeeld
in drie groepen.

VOOR ALLE HUISHOUDENS
1.
2.
3.
4.
5.

De individuele inkomenstoeslag
Collectieve zorgverzekering
Stadspas
Hulp bij bezoek aan dierenarts
Gratis identiteitspas _ geen recht als je al een geldig
		paspoort hebt _

6. Individuele bijzondere bijstand

VOOR GEZINNEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Computer voor uw kind
Extra geld voor uw kind
Sporten via het Jeugdsport- en Cultuurfonds
Ouderbijdrage basisschool
Reiskosten middelbare school
Stadspas
School- en materiaalkosten voor Mbo studenten van 16 en 17 jaar

VOOR CHRONISCH ZIEKEN,
GEHANDICAPTEN EN/OF AOW
1.
2.
3.
4.
5.

Regeling chronisch zieken en gehandicapten
Individuele studietoeslag
Gratis openbaar vervoer
Duurzame gebruiksgoederen
Stadspas

Diemen helpt
VOOR ALLE HUISHOUDENS

Spelregels
● U heeft een laag inkomen, tot 130% van de
bijstandsnorm
● U heeft weinig spaargeld
● U kunt ook een Stadspas aanvragen als u AOW
ontvangt.
Kijk op www.diemen.nl en zoek op ‘Stadspas’ om te
kijken hoe u de Stadspas kunt aanvragen.

4. Hulp bij bezoek aan dierenarts
Is uw huisdier ziek en heeft u weinig geld? Dan
krijgt u met een waardebon een gratis consult
of korting bij de dierenarts.

1. De individuele inkomenstoeslag
Dit is extra geld voor mensen tussen de 21 jaar en
de pensioengerechtigde leeftijd die 3 jaar of langer
van een laag inkomen moeten leven.

Spelregels
● U heeft 3 jaar of langer een laag inkomen tot 110%
van de bijstandsnorm
● U heeft weinig spaargeld
● Het inkomen en spaargeld van uw partner tellen
ook mee

2. Collectieve zorgverzekering
De gemeente heeft een speciale verzekering bij Univé
voor mensen met een laag inkomen en weinig geld.
U krijgt korting op de basisverzekering.
Ook krijgt u een vergoeding in de aanvullende verzekering.

Spelregels

Spelregels

3. Stadspas

● U heeft een Stadspas met groene stip
● U moet een waardebon hebben van de Dierenambulance
● Vraag de bon aan door te bellen of mailen met
de Dierenambulance. Bel naar: (020) 568 15 21
op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur
Mail naar: stadspas@dierenambulance-amsterdam.nl

Met een Stadspas kunnen uw kind(eren) en u korting
krijgen op theater, film, musea, cursussen, sport in
Diemen en omgeving, dus ook in Amsterdam.

Let op:
Bel NIET met de meldkamer van de Dierenambulance.

● U heeft een laag inkomen, tot 130% van de bijstandsnorm
● U heeft weinig spaargeld
Zie ook: www.unive.nl/gemeentepakket
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Extra geld voor alle huishoudens

DIEMEN HELPT MET EXTRA GELD

Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig
geld? Dan kan de gemeente u misschien
helpen met extra geld voor;
1. De individuele inkomenstoeslag
2. Collectieve zorgverzekering
3. Stadspas
4. Hulp bij bezoek aan dierenarts
5. Gratis identiteitspas
6. Individuele bijzondere bijstand

Is uw Nederlandse identiteitskaart verlopen of moet u
deze voor de eerste keer aanschaffen? Dan krijgt u deze
kaart gratis van de gemeente.

Spelregels
● U heeft een laag inkomen, tot 130% van de
bijstandsnorm
● U heeft weinig spaargeld
● U betaalt zelf voor de pasfoto
● Bij spoed betaalt u zelf de extra kosten
● Een paspoort is niet gratis!
● Deze regeling is niet van toepassing bij vervanging
door verlies of diefstal
● Geen recht als u al een geldig paspoort hebt

6. Individuele bijzondere bijstand
Dat is extra geld van de gemeente voor onverwachte
kosten. De gemeente beslist of u extra geld krijgt.

Diemen helpt

● U heeft een laag inkomen, tot 130% van de
bijstandsnorm
● U heeft weinig spaargeld
● Zit u boven de 130%? Dan kunt u misschien toch
gedeeltelijk bijzondere bijstand krijgen.

Meer weten of een aanvraag doen?
Bel met team Sociale Zaken van de gemeente
Diemen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen
10.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer
(020) 31 44 888.

Extra geld voor alle huishoudens

DIEMEN HELPT MET EXTRA GELD

Spelregels

5. Gratis identiteitspas
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VOOR GEZINNEN

Spelregels
● U heeft geen bijstandsuitkering van de gemeente
Diemen
● U heeft een laag inkomen tussen de 100% en 140%
van de bijstandsnorm of u zit in de schuldsanering
● U kunt zelf geen aanvraag indienen. Dit moet een
tussenpersoon voor u doen. Bijvoorbeeld een leerkracht of een maatschappelijk werker
● Voor het aanvragen kunt u op de website
www.jeugdsportfonds.nl/fonds/noord.holland/
informatie terugvinden

1. Computer voor uw kind
Gaat uw kind naar de middelbare school? Dan kunt u
geld krijgen van de gemeente om een computer
te kopen tot een bepaald bedrag.

Spelregels
● U heeft een laag inkomen tot 130% van de
bijstandsnorm

2. Extra geld voor uw kind
Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u bij de
gemeente extra geld krijgen. Met dat geld kunnen
uw kinderen dan bijvoorbeeld naar een sportclub,
zwemles, of een tweedehands fiets kopen.

Spelregels
● U ontvangt een bijstandsuitkering van de
gemeente Diemen
● Als u geen uitkering ontvangt, maar wel een
laag inkomen heeft kan uw kind sporten via het 		
Jeugdsport- en Cultuurfonds

3. Sporten via het Jeugdsport- en Cultuurfonds
Via het Jeugdsport- en Cultuurfonds kunnen kinderen
van 4 tot en met 17 jaar sporten of culturele activiteiten
doen.
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Extra geld voor gezinnen

DIEMEN HELPT MET EXTRA GELD

Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig
geld? Dan kan de gemeente u misschien
helpen met extra geld voor;
1. Computer voor uw kind
2. Extra geld voor uw kind
3. Sporten via het Jeugdsport- en Cultuurfonds
4. Ouderbijdrage basisschool
5. Reiskosten middelbare school
6. Stadspas
7. School- en materiaalkosten Mbo studenten
van 16-17 jaar

Spelregels

Moet u de vrijwillige ouderbijdrage betalen aan de
basisschool van uw kind? Betaal de vrijwillige ouderbijdrage met de Stadspas van uw kind. U laat de Stadspas van uw kind scannen door iemand van school. De
gemeente betaalt de ouderbijdrage vervolgens aan de
school.

● U heeft een laag inkomen, tot 130% van de bij-		
standsnorm
● U heeft weinig spaargeld
Kijk op www.diemen.nl en zoek op ‘Stadspas’ hoe
u deze kunt aanvragen.

Spelregels

7. School- en materiaalkosten voor Mbo
studenten van 16-17 jaar

● Uw kind heeft een Stadspas.
Geen Stadspas? Kijk bij nr. 6 op deze bladzijde om
te kijken of uw kind ook in aanmerking komt voor
de Stadspas en hoe u deze kunt aanvragen.
● Uw kind gaat naar de basisschool in Diemen
Let op! Basisschool De Kersenboom doet niet mee aan
deze regeling. Kunt u de vrijwillige ouderbijdrage van
deze school niet betalen omdat u een laag inkomen en
weinig vermogen heeft? Vraag dan bijzondere bijstand
aan bij team Sociale Zaken van de gemeente Diemen.

Zit uw kind van 16 of 17 op het Mbo? Dan kunt u geld
krijgen van de gemeente voor de school- en materiaalkosten tot een bepaald bedrag.

5. Reiskosten middelbare school

Spelregels

Gaat uw kind naar de middelbare school buiten de
regio Amsterdam? Dan kunt u geld krijgen van de
gemeente voor de reiskosten.

Spelregels
● U heeft een laag inkomen, tot 130% van de bijstandsnorm
● U heeft weinig spaargeld
● Uw kind woont meer dan 10 km van de school
● Zit u boven de 130%? Dan kunt u misschien
toch gedeeltelijk bijzondere bijstand krijgen

6. Stadspas
Met een stadspas kunnen uw kind(eren) en u korting
krijgen op theater, film, musea, cursussen, sport in
Diemen en omgeving, dus ook in Amsterdam.

Diemen helpt

● U hebt een laag inkomen, tot 130% van de bij		
standsnorm. De kosten kunnen niet worden betaald
uit het kindgebonden budget
● U moet de eerste €116,00 zelf betalen

DIEMEN HELPT MET EXTRA GELD

4. Ouderbijdrage basisschool

Meer weten of een aanvraag doen?
Bel met team Sociale Zaken van de gemeente
Diemen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen
10.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer
(020) 31 44 888.

Extra geld voor gezinnen
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VOOR CHRONISCH ZIEKEN,
GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

1. Regeling chronisch zieken en gehandicapten
Uw ziekte of uw handicap kost u extra geld. De gemeente
kan u een toelage geven.

Spelregels
● U heeft een laag inkomen, tot 130% van de bijstandsnorm

2. Individuele studietoeslag
U studeert en bent door een arbeidsbeperking niet in
staat het wettelijk minimumloon te verdienen tijdens
uw studie.

Spelregels
● U bent 18 jaar of ouder
● U heeft weinig spaargeld

● U volgt een opleiding of studie en ontvangt
studiefinanciering of een tegemoetkoming in
de studiekosten
● U kunt nu niet het wettelijk minimumloon verdienen, maar wel in de toekomst

3. Gratis openbaar vervoer
Ontvangt u een AOW-uitkering en heeft u een laag
inkomen en reist u vaak met het openbaar vervoer?
Dan kunt u een gratis abonnement krijgen. Met
het abonnement kunt u gratis reizen met de trams,
bussen en metro’s van het GVB (uitgesloten zijn het
reizen met de bussen van Connexxion en EBS).

Spelregels
● U krijgt AOW en u hebt een laag inkomen, tot
110% van de bijstandsnorm
● Voor het aanvragen van het abonnement, heeft u
een persoonlijke OV-chipkaart nodig. Die hebt u
als uw pasfoto erop staat

4. Duurzame gebruiksgoederen
heeft u de pensioengerechtigde leeftijd en moet u
een duurzaam gebruiksartikel kopen zoals een
koelkast of wasmachine? Dan kunt u eens per 3 jaar
geld krijgen van de gemeente.

Spelregels
● U heeft 3 jaar of langer een laag inkomen tot 130%
van de bijstandsnorm
● U heeft weinig spaargeld

5. Stadspas
Met een Stadspas kunt u korting krijgen op theater, film,
musea, cursussen, sport in Diemen en omgeving. Dus
ook in Amsterdam.

Spelregels
● U ontvangt AOW
Kijk op www.diemen.nl en zoek op ‘Stadspas’ om te
kijken hoe u de Stadspas kunt aanvragen.
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Extra geld voor chronisch zieken en gehandicapten en/of AOW

DIEMEN HELPT MET EXTRA GELD

Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig
geld? Bent u chronisch ziek en/of gehandicapt
of heeft u de pensioengerechtigde leeftijd?
Dan kan de gemeente u misschien helpen
met extra geld voor;
1. Regeling chronisch zieken en gehandicapten
2. Individuele studietoeslag
3. Gratis openbaar vervoer
4. Duurzame gebruiksgoederen
5. Stadspas

Als u extra geld wilt krijgen van de gemeente mag uw
inkomen niet boven een bepaald bedrag uitkomen, de
inkomensgrens. Per regeling staat in de spelregels de
inkomensgrens aangegeven.
Ook speelt bij het beoordelen van de aanvraag uw eigen
vermogen (spaargeld en waardevolle bezittingen) een rol,
de vermogensgrens.
In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de inkomens- en de vermogensgrenzen.
Inkomstentabel om in aanmerking te komen voor extra geld;
110%

Inkomensgrens per maand

130%

140%

U bent tussen de 21 jaar en pensioengerechtigden leeftijd
alleenstaand

€ 1186,57

€ 1402,31

€ 1510,18

alleenstaande ouder

€ 1186,57

€ 1402,31

€ 1510,18

gehuwd / Samenwonend

€ 1695,10

€ 2003,30

€ 2157,40

alleenstaand

€ 1319,97

€ 1559,97

€ 1679,97

gehuwd

€ 1789,79

€ 2115,20

€ 2277,91

U heeft de pensioengerechtigde leeftijd

DIEMEN HELPT MET EXTRA GELD

INKOMSTENTABEL VOOR DE REGELINGEN

Vermogensgrenzen 2020
alleenstaand

€ 6.295,00

alleenstaande ouder

€ 12.590,00

gehuwd / samenwonend

€ 12.590,00

Bedragen zijn netto en inclusief vakantietoeslag (normen per 01/07/2021).
Voor hogere inkomens gelden draagkrachtregels.
Voor jongeren onder de 21 jaar, mensen die inwonend zijn of in een
inrichting verblijven gelden lagere normen.
Vraag ernaar bij team Sociale Zaken.

‘Diemen helpt’ is een eenmalige uitgave van de gemeente Diemen.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Diemen helpt

Inkomstentabel voor alle regelingen
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