
GEMERT-BAKEL

Overzicht regelingen Minima Bedragen 2022

Bijzondere bijstand (BB) Draagkracht en -periode

Vergoeding voor noodzakelijke en bijzondere draagkrachtloos inkomen 110% van de bijstandsnorm incl. VT

kosten die men zelf niet kan betalen. inkomsten boven Inkomen boven 110% is 100% draagkracht.

Betreft een individuele beoordeling, draagkrachtpercentage

toetsing aan artikel 35 van de Participatie- draagkrachtperiode Deze begint op de eerste dag van de maand waarop de kosten

wet en gemeentelijk beleid. Dit is niet te betrekking hebben en wordt in beginsel vastgesteld voor een 

omvatten in een schema. periode van 12 maanden.

vrij te laten vermogen Alleenstaande: € 6.505,00

Alleenstaande ouder/gehuwden: € 13.010,00

in aanmerking te nemen Alles boven vrij te laten vermogen moet voor 100% worden

 middelen uit vermogen aangewend voor de kosten.

welke bestanddelen tellen Alleen bank- en spaartegoeden tellen mee.

mee voor vaststelling Eigen woning en overige vermogensbestanddelen blijven

buiten beschouwing.

toegang Aanvraag via Senzer: 0492 - 753286

Individuele inkomenstoeslag (IIT) Voorwaarden en hoogte

Toeslag voor personen met een langdurig laag leeftijd 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

inkomen. referteperiode 12 maanden voorafgaand aan de peildatum voor gehuwden/alleenstaanden met

ten laste komende kinderen.

36 maanden voorafgaand aan de peildatum voor gehuwden/alleenstaanden zonder

ten laste komende kinderen.

inkomensnorm 110%
130% gedurende maximaal 24 maanden. Deze norm geldt voor inwoners die 

uitstromen uit de bijstand ivm werkaanvaarding

vrijlating inkomsten € 3.820,00 netto inkomen boven 100% bijstandsnorm gedurende 

referteperiode.

vrij te laten vermogen Alleenstaande: € 6.505,00

Alleenstaande ouder/gehuwden: € 13.010,00

hoogte bijdrage Alleenstaande: € 415,00

Alleenstaande ouder: € 533,00

Alleenstaande ouder en gehuwden: € 593,00

toegang Eénmaal per 12 maanden aanvraag via Senzer:  0492 - 753286

Individuele studietoeslag (IST) wijziging per 1 april 2022 Voorwaarden en hoogte

Toeslag voor scholieren met een arbeids- leeftijd

Scholieren van 15 jaar en ouder die niet het minimumloon kunnen verdienen door 

een beperking. Scholier met Wajong heeft GEEN recht. 

arbeidshandicap. inkomen Naast studiefinanciering of basistoelage (Wsf of WTOS) geen andere inkomsten.

belemmeringen Arbeidshandicap of langdurige medische beperkingen  /

belemmeringen maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

hoogte 15 jaar: € 90                              19 jaar: € 180             

16 jaar: € 103,50                       20 jaar: € 240

17 jaar: € 118,50                       21 jaar en ouder: € 300

18 jaar: € 150

frequentie Maandelijks

toegang Op aanvraag via Senzer: 0492 - 753286

Collectieve aanvullende zorgverzekering (CAV) Voorwaarden en hoogte

Collectieve aanvullende zorgverzekering inkomensnorm 120% incl. VT
bij CZ, met korting op zowel de basis- vermogenstoets Nee.

premie als op de aanvullende premie hoogte premie 2022 - AV Extra + Zorgbewust:  € 150,44 (normaal € 171,44)

(incl. 7% collectiviteitskorting - AV Extra + Zorg Op Maat:  € 158,19 (normaal € 179,19)

+ bijdrage gemeente - AV Extra uitgebreid + Zorgbewust:  € 148,20 (normaal € 181,20)

(€ 21,00 / € 33,00 p/m) - AV Extra uitgebreid + Zorg Op Maat:  € 155,95 (normaal € 188,95) 

aanvullende voorwaarde Bij pakket gemeenten Extra uitgebreid; vooruitbetaling van het eigen 

risico in 10 maandelijkse termijnen.

toegang Eenmalige digitale aanvraag via www.gezondverzekerd.nl

Reeds CZ verzekerd: aanmelding gehele jaar mogelijk.

Elders verzekerd: aanmelding alleen per 1 januari.

toetsing achteraf Senzer: 0492 - 753286

Maatschappelijke participatie (MP) Voorwaarden en hoogte

Bijdrage voor maatschappelijke, educatieve, inkomensnorm 110% excl. VT

sportieve of culturele activiteiten. vrij te laten vermogen Alleenstaande: € 6.505,00

Alleenstaande ouder/gehuwden: € 13.010,00

hoogte € 150,00 per persoon per jaar

doelgroep Alle gezinsleden vanaf 2 jaar, met uitzondering van studenten
toegang Gebiedsteam Gemert-Bakel, 0492 - 378 500

Aanvragen in het lopende jaar.

afhandeling
GR Peelgemeenten, klantbegeleiders Minimaregelingen mp@peelgemeenten.nl          

088-501 33 00:
- bijstandsgerechtigden op peildatum 1 januari: ambtshalve toekenning;

- overige minima: jaarlijks zelf aanvragen.

controle Steekproefsgewijs.
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Eenmalige energietoeslag Voorwaarden en hoogte

Bijdrage voor stijgende energiekosten inkomensnorm 120% excl. VT

vrij te laten vermogen Geen vermogenstoets

hoogte

Eenmalig € 800,00 per huishouden. Mogelijke verhoging met € 500,00 in najaar dmv 

nabetaling. 

doelgroep

Huishoudens met een inkomen lager dan 120% van de op hen van toepassing zijnde 

bijstandsnorm

Aanvragen

GR Peelgemeenten, klantbegeleiders Minimaregelingen. Aanvraagformulier is ook te 

downloaden op de  site van de gemeente

Aanvragen tot 1 januari 2023

afhandeling
GR Peelgemeenten, klantbegeleiders Minimaregelingen mp@peelgemeenten.nl          

088-501 33 00 tussen 10.00 en 12.00
controle NVT

Stichting Leergeld Voorwaarden en hoogte

Biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 inkomensnorm

4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan vermogenstoets

binnen- en buitenschoolse activiteiten. hoogte

doelgroep

overige Gemert-Bakel en Laarbeek trekken hier samen in op. 

Stichting Leergeld is aanvullend op Maatschappelijke Participatie.

toegang Op aanvraag via Stichting Leergeld e.o. (Gemert-Bakel, Laarbeek, Boekel).

www.leergeldgemert.nl

contact@gemert-bakel.leergeld.nl
06 - 509 79 725
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