Aanvragen Rotterdampas
Let op! U kunt de Rotterdampas niet aanvragen bij
Stroomopwaarts MVS. De Rotterdampas is te koop op
het stadskantoor, Westnieuwland 6 in Vlaardingen.
Dit kan alleen op afspraak. Een afspraak maakt u via
www.vlaardingen.nl/afspraak of door te bellen met
(010) 248 4000. U kunt alleen betalen met pinpas of
creditcard.
Aanvragen minimaregelingen
U kunt een aanvraagformulier en alle bewijsstukken
op verschillende manieren bij Stroomopwaarts MVS
inleveren.

•	U stuurt het aanvraagformulier met alle bewijsstukVrijwilligersbonus
Als u een bijstandsuitkering heeft en u gaat vrijwilligerswerk doen, dan kunt u in aanmerking komen voor
de vrijwilligersbonus. Vrijwilligerswerk is onbetaald
werk dat u doet bij een maatschappelijke organisatie.
Het gaat om onbetaalde activiteiten die u doet binnen
een organisatie (mag ook buiten Vlaardingen zijn) met
een ideële doelstelling. Activiteiten die u doet voor
buren, familie of vrienden, of zogenaamde werkstages
vallen hier niet onder.

ken naar Postbus 205, 3140 AE Maassluis.
•	U geeft het aanvraagformulier en alle bewijsstukken
af op het Stadskantoor in Vlaardingen, Westnieuwland 6 in Vlaardingen.

Vergoeding: De vrijwilligersbonus is een bedrag van
€ 250 per huishouden per jaar.
Voorwaarden
•	u bent ouder dan 27 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd jaar;
•	u hebt een bijstandsuitkering en een arbeidsverplichting;
•	u volgt momenteel geen re-integratietraject en
u heeft toestemming van Stroomopwaarts MVS
om vrijwilligerswerk te doen. Het vinden van een
betaalde baan gaat altijd voor;
• u doet minimaal 6 maanden vrijwilligerswerk;
• u doet minimaal 8 uur vrijwilligerswerk per week;
•	er is een getekende overeenkomst tussen u als vrijwilliger en de organisatie waar u vrijwilligerswerk
doet.
Rotterdampas

Formulierenbrigade
Hebt u hulp nodig bij het invullen van formulieren?
De Formulierenbrigade helpt u gratis.
Het adres is Billitonflat 1 d/f, Vlaardingen,
telefoonnummer (010) 471 6630.
Openingstijden:
> maandag van 08.30 – 13.00 uur
>	dinsdag tot en met vrijdag: 08.30 uur tot 13.00 uur
en 14.00 uur tot 16.30 uur.
Contactgegevens Stroomopwaarts MVS

De Rotterdampas is een kortingspas voor activiteiten
en evenementen in Rotterdam en de regio. U krijgt
gratis toegang of hoge korting bij meer dan 750
attracties.

Postadres
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Normaal gesproken kost de pas € 60, maar als u een
laag inkomen heeft, kunt u de pas kopen voor slechts
€ 5. Koopt u de pas en heeft u kinderen? Dan kunt u
voor uw kinderen een gratis pas aanvragen. Op deze
manier kunt u met het hele gezin voordelig uitstapjes
maken.

Telefoon: (010) 246 5555
www.stroomopwaarts.nl

Bezoekadres
Stadskantoor Vlaardingen
Westnieuwland 6,
Vlaardingen

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft
de stand van zaken van april 2016. De cijfers en bedragen kunnen wijzigen.

Krijg
nou wat!
Minimaregelingen Vlaardingen 2016

Krijg nou wat!

Uitbetaling:	Keuze uit rechtstreeks aan de school of
vereniging of voorschieten door aanvrager.

Minimaregelingen Vlaardingen 2016

Peuterspeelzaalregeling

De gemeente Vlaardingen vindt het belangrijk dat
iedereen actief mee kan doen in de maatschappij.
Maar als u een laag inkomen heeft, is daar niet altijd
geld voor. Daarom biedt de gemeente Vlaardingen
regelingen aan die een financieel steuntje in de rug
geven. In deze folder leest u welke regelingen er zijn
voor Vlaardingers met een laag inkomen, aan welke
voorwaarden u moet voldoen en hoe u uw aanvraag
kunt indienen.
Sinds 1 juli 2015 zijn de afdelingen werk en inkomen
en de werkleerbedrijven van de gemeenten Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam samen gegaan in het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS.
Aanvragen van de minimaregelingen kunt u vanaf
1 april indienen bij Stroomopwaarts MVS.
Meer informatie kunt u vinden op de website op
www.stroomopwaarts.nl
Hoe hoog mag uw inkomen zijn?
Deze regelingen zijn er voor iedereen in Vlaardingen
met een laag inkomen. Niet alleen voor mensen met
een bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook voor
werkende mensen met een laag salaris of ouderen
met een AOW-uitkering en een klein pensioen.
Het totale netto inkomen per maand van u en uw partner mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Het totale inkomen van u en uw partner moet
lager zijn dan de volgende bedragen:
Persoonlijke
situatie

Alleenstaande
(ouder)
Gehuwden/
samenwonenden

Netto inkomen per maand
(per 1-1-2016)
21 jaar Pensioen
pensioengerechtigde
gerechtigde leeftijd en
leeftijd
ouder
€ 1017

€ 1143

€ 1453

€ 1561

Hoe hoog mag uw vermogen zijn?
Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een tweede
woning, caravan, auto of aandelen. Als alleenstaande
mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 5.920 en voor
alleenstaanden ouders en gehuwden/samenwonenden
mag het vermogen niet hoger zijn dan € 11.840.
Wat kunt u aanvragen?
Hieronder vindt u de soorten minimaregelingen die
u kunt aanvragen. Uitgebreidere informatie over elke
regeling is te vinden op de website
www.stroomopwaarts.nl

Voor de ontwikkeling van een kind is de peuterspeelzaal heel belangrijk. Bezoek aan de peuterspeelzaal
voorkomt dat kinderen met een achterstand aan de
schoolperiode beginnen.

 ollectieve aanvullende verzekering Vlaardingen
C
(CAV-Vlaardingen)
De CAV Vlaardingen is een extra aanvullende ziektekostenverzekering. De gemeente Vlaardingen heeft
hiervoor een overeenkomst afgesloten met DSW
Zorgverzekeraar.
Wat zijn de voordelen?
•	De CAV-Vlaardingen is voordelig. U betaalt slechts
50% van de premie voor de aanvullende verzekering
AV-standaard, dat is € 9,88 per persoon per maand.
	Wie kiest voor de AV-Top verzekering, krijgt u € 9,88
per persoon korting op de premie. De AV-Top kost
normaal € 32,75 per maand, via de CAV-Vlaardingen
is dat dus € 22,87 per persoon per maand.
•	De CAV-Vlaardingen is makkelijk. U kunt bij één
loket (bij DSW) terecht voor declaraties van vrijwel
alle medische voorzieningen. U hoeft niet apart
bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente.
Voorwaarden
•	U hebt een laag inkomen en uw vermogen is niet te
hoog.
•	U bent verzekerd bij DSW Zorgverzekeraar voor
zowel de basisverzekering als de aanvullende
verzekering.
 aatschappelijke participatie kinderen - onderwijs,
M
sport en cultuur
Is een vergoeding voor de kosten voor sport, recreatie
en culturele activiteiten voor uw kinderen. Ook voor
extra activiteiten op school, clubs of verenigingen.
Deze kosten vaak meer geld dan u kunt missen.
Wie: 	Voor Vlaardingse kinderen van 4 tot 18
jaar uit gezinnen met een bijstandsuitkering of inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Vergoeding:	Het budget bedraagt per persoon per jaar:
			
> kinderen van 4 tot 12 jaar:
			
maximaal € 175
			
> kinderen van 12 tot 18 jaar:
			
maximaal € 350

Wie:	Voor Vlaardingse kinderen van 2 of 3 jaar
die naar de peuterspeelzaal gaan en uit
een gezin komen met een inkomen tot
110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Vergoeding:	Via de peuterspeelzaalregeling krijgt u
de volledige ouderbijdrage voor twee
dagdelen per week vergoed.
Uitbetaling:	
Stroomopwaarts keert de vergoeding
rechtstreeks aan de peuterspeelzaal. U
hoeft niet voor te schieten.

Voor het internetabonnement wordt het bedrag uitgekeerd aan de cliënt na overleg van de definitieve nota
van de computer en randapparatuur, en het contract
van de internetprovider. Het moet duidelijk zijn dat
de computer daadwerkelijk is afgenomen voordat het
bedrag voor internet wordt uitbetaald.
Individuele inkomenstoeslag
Is een toeslag om mensen die langdurig een laag
inkomen hebben extra te ondersteunen.
De individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag
dat één keer per jaar wordt uitbetaald. U mag zelf
bepalen waar u het geld voor gebruikt.
Voorwaarden
•	U hebt 1 jaar of langer een inkomen onder de 110%
van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen
is niet te hoog;
•	U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de
AOW-leeftijd;
•	U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering;
•	U hebt zich voldoende ingespannen om uw inkomen
te verbeteren.
Hebt u een partner dan moet u samen de toeslag aanvragen en aan de voorwaarden voldoen.
Vergoeding
De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van de samenstelling van uw gezin. De toeslag bestaat uit een standaardtoeslag en een kindertoeslag (De hoogte wordt gebaseerd op leeftijd van
het oudste kind).

Computerregeling brugklassers
Op de middelbare school wordt steeds meer gebruik
gemaakt van computers. Scholen bieden steeds meer
de roosters via internet aan en verwachten van kinderen werkstukken via de mail en met gebruik van
internet. Kinderen in de brugklas kunnen daarom een
computer met randapparatuur en een internetverbinding aanschaffen, als er nog geen computer in huis
aanwezig is.
Wie: 	Brugklassers uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Vergoeding:	Eenmalig maximaal € 500 voor de aanschaf van een computer (laptop of ipad),
en € 120 voor een internetverbinding en
randapparatuur.
Uitbetaling:	De tegemoetkoming voor de computer
en randapparatuur wordt na overleg van
de offerte door de cliënt uitgekeerd aan
de leverancier.

Standaardtoeslag
Alleenstaande (ouder)
Gehuwden/samenwonenden

€ 375
€ 537

Kindertoeslag
Kind(eren) 0-11 jaar
Kind(eren) 12-18 jaar

€ 102
€ 203

