
Dit geld(t)
voor u
Weinig geld of een laag inkomen?
De gemeente helpt!

2023



Spelregels
Wat is het?

De gemeente kan u helpen met tegemoetkomingen als u 
(even) krap zit. U leest er meer over in deze folder.

De meeste regelingen en tegemoet komingen van de gemeente vallen onder de 

bijzondere bijstand. Ze zijn niet bedoeld voor gewone kosten, zoals eten, kleding 

of het betalen van de huur. 

Waar zijn de regelingen dan wél voor? 
U kunt bijzondere bijstand krijgen voor bijzondere noodzakelijke kosten die u zelf 

niet kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor rechtsbijstand of kosten 

voor de inrichting van uw huis. De gemeente bepaalt per persoon of er sprake is 

van noodzaak.

  Kijk voor alle informatie op www.delft.nl/geldvooru

http://www.delft.nl/geldvooru


Bijzondere bijstand is voor inwoners met een laag inkomen. Voor 
de meeste regelingen geldt dat uw inkomen maximaal 110% van de 
bijstandsnorm mag zijn. Er zijn uitzonderingen. Voor de Individuele 
Inkomenstoeslag geldt 105%, voor de AV-Delft geldt 130% en voor de 
Compensatie Energiekosten geldt 120%. De bijbehorende bedragen 
vindt u in de tabel hieronder.

% van de  
bijstandsnorm  
(incl. vakantiegeld)

Bedrag voor gehuwden 
samenwonenden

Bedrag voor 
alleenstaanden, 
alleenstaande ouders

100% € 1.708,08 € 1.195,66

105% € 1.793,48 € 1.255,44

110% € 1.878,89 € 1.315,22

120% € 2.049,70 € 1.434,79

130% € 2.220,50 € 1.554,35

  Let op! Deze bedragen zijn inclusief va

kantiegeld. De genoemde inkomens

grenzen gelden alleen voor inwoners 

zonder medebewoners of inwonende kin

deren van 27 jaar of ouder. Kijk voor 

meer informatie op www.delft.nl/

kostendelersnorm. 

  Tip: Heeft u een hoger inkomen dan 

110% van de bijstandsnorm? Dan is het 

ook interessant om contact op te nemen. 

De gemeente kijkt dan wat u eventueel 

zelf kunt bijdragen. U betaalt zelf een  

gedeelte en de gemeente ook.

Is het voor mij?

Het (gezamenlijk) netto-maandinkomen mag niet hoger zijn dan:

De bijstandsnorm verandert elk jaar op 1 januari en op 1 juli. Wilt u weten 
wat de bedragen zijn na 1 juli 2023? Kijk voor de aangepaste bedragen op 
www.delft.nl/bijstandsnorm. 

http://www.delft.nl/kostendelersnorm
http://www.delft.nl/kostendelersnorm


Kinderen en 
jongeren



Babykamer
Bent u zwanger, maar heeft u geen geld 

voor een babykamer? U kunt een lening 

aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank 

(GKB). U moet wél eerst toestemming 

vragen bij de gemeente. Is een lening niet 

mogelijk? Dan kan de gemeente u misschien 

helpen. Bel 14015 om een afspraak met de 

gemeente te maken. 

www.delft.nl/babykamer

Babypakket
Bent u zwanger? De gemeente vergoedt 

een deel van de spullen die u nodig heeft. 

Dit 'babypakket' is een vastgestelde lijst 

met vergoedingen. Bijvoorbeeld voor luiers, 

rompertjes en babyzeep. De vergoeding is 

alleen voor uw eerste kind. 

www.delft.nl/babypakket

Computer
Heeft uw kind een computer nodig voor 

school? De gemeente vergoedt de aanschaf 

van een computer en randapparatuur, zoals 

een toetsenbord, muis of  printer. 

www.delft.nl/computerregeling

Fiets voor naar school
Gaat uw kind binnenkort naar school en 

heeft hij of  zij een fiets nodig? Met de 

fietsregeling van de gemeente kunt u een 

eenmalige vergoeding aanvragen voor 

kinderen van 4 tot 18 jaar. 

- 4 tot 8 jaar: € 100,-

- 8 jaar tot brugklas: € 150,-

- Brugklas tot 18 jaar: € 250,-

www.delft.nl/fietsregeling

http://www.delft.nl/babykamer
http://www.delft.nl/babypakket
http://www.delft.nl/computerregeling
http://www.delft.nl/fietsregeling


Delftpas
Leuke uitjes hoeven niet duur te zijn als u 

een Delftpas heeft. U krijgt met de Delftpas 

namelijk korting op heel veel leuke dingen 

in Delft, Rotterdam en Den Haag. Zo kunt 

u bijvoorbeeld voordelig naar de bioscoop 

of  een pretpark. Inwoners met een laag 

inkomen of  een uitkering betalen slechts 

€ 5,- voor de pas. Kinderen van € 5,- pas-

houders krijgen een gratis pas. 

www.delftpas.nl

Schoolkosten en  
ouderbijdrage op school
Is uw kind tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt 

u een tegemoetkoming in de schoolkosten 

en ouderbijdrage op school krijgen via de 

Delftpas. Dit geldt alleen voor gezinnen  

die in aanmerking komen voor de Delftpas 

tegen het lage tarief  van € 5,-.  

www.delftpas.nl

Sport en cultuur
Houdt uw kind van sporten? Vindt u het 

belangrijk dat uw kind leert zwemmen? Of 

is uw kind dol op muziek, dans of  toneel? 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur vindt het 

http://www.delftpas.nl
http://www.delftpas.nl


belangrijk dat alle kinderen mee kunnen 

doen. Zij betalen daarom de contributie of 

het lesgeld voor kinderen en jongeren in 

gezinnen met lage inkomens. 

www.jeugdfondssportencultuur.nl 

Studietoeslag
Bent u 15 jaar of  ouder en studeert u? En 

heeft u een blijvende medische beperking? 

Dan kan het misschien moeilijk zijn om naast 

uw opleiding te werken. U heeft dan recht 

op de studietoeslag. Dit is een extraatje en 

hoeft u niet te gebruiken voor uw studie. 

www.delft.nl/studietoeslag

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl
http://www.delft.nl/studietoeslag


Wonen



Verhuis- en opknapkosten
Moet u verhuizen naar een aangepaste 

woning door ziekte of  een beperking? 

U kunt een vergoeding krijgen van de 

gemeente. 

www.delft.nl/verhuisenopknap

Doorbetaling vaste lasten/
opslagkosten tijdens opname
Verblijft u in een zorginstelling? De 

gemeente vergoedt tot maximaal 12 

maanden de kosten voor het aanhouden 

van uw woning. Dit kunnen huurkosten zijn 

maar ook uw hypotheeklasten. 

www.delft.nl/opnamekosten

Meubilair en apparatuur
Een nieuw bed of  koelkast betaalt u 

meestal zelf. Lukt dat niet? Dan kunt u 

misschien een lening krijgen van de 

Gemeentelijke Kredietbank (GKB). U moet 

wél eerst toestemming vragen bij de 

gemeente. Is een lening niet mogelijk? Dan 

kan de gemeente u misschien helpen. 

www.delft.nl/meubilair

  Tip: Kijk ook eens bij één van de  

kring loo p winkels in Delft. 

http://www.delft.nl/verhuisenopknap
http://www.delft.nl/opnamekosten
http://www.delft.nl/meubilair


Kwijtschelding kosten 
identiteitskaart of 
paspoort 
Iedereen vanaf  14 jaar is verplicht zich te 

kunnen identificeren. Daarvoor is een 

paspoort of  identiteitskaart nodig. Met 

een laag inkomen kunt u een deel van de 

kosten terugkrijgen. Voor een paspoort 

krijgt u maximaal € 34,23 terug. Voor een 

identiteitskaart is dat maximaal € 30,15. 

Let op: aanvragen kan tot maximaal 2 

maanden nadat u uw nieuwe paspoort of 

identiteitskaart heeft gekocht. 

www.delft.nl/paspoort
www.delft.nl/identiteitskaart

Woonkostentoeslag 
voor huiseigenaren 
Heeft u een eigen huis en is het moeilijk 

om de hypotheek te betalen? De 

woonkostentoeslag voor huiseigenaren is 

een vergoeding voor inwoners met een 

eigen huis. 

www.delft.nl/
woontoeslaghuiseigenaar

Woonkostentoeslag 
voor huurders
Heeft u een huurhuis en is uw maandelijkse 

huur hoger dan de huurgrens? Met de 

woonkostentoeslag voor huurders krijgt u 

een (tijdelijke) bijdrage in de huurkosten. 

www.delft.nl/woontoeslaghuurder

Individuele 
inkomenstoeslag
Heeft u langer dan 5 jaar een laag inkomen? 

Dan kunt u elk jaar een individuele 

inkomenstoeslag aanvragen. Wij 

verwachten dat u de helft van dit bedrag 

gebruikt voor de vervanging van uw spullen 

in huis. Bijvoorbeeld vloerbedekking, een 

http://www.delft.nl/paspoort
http://www.delft.nl/identiteitskaart
http://www.delft.nl/woontoeslaghuiseigenaar
http://www.delft.nl/woontoeslaghuiseigenaar
http://www.delft.nl/woontoeslaghuurder


stofzuiger of  een bed. De andere helft van 

het bedrag mag u vrij besteden. 

www.delft.nl/inkomenstoeslag

Compensatie 
Energiekosten
Heeft u hogere energiekosten? Als u een 

laag inkomen heeft komt u in aanmerking 

voor de compensatie voor energiekosten. 

Er zijn natuurlijk wel voorwaarden.

www.delft.nl/energiecompensatie

Individuele bijzondere 
bijstand
Kreeg u geen compensatie voor hogere 

energiekosten? Of  kreeg u het wel, maar 

was het niet genoeg? Dan kunt u kijken of  u 

een vergoeding kunt krijgen via de 

individuele bijzondere bijstand. Er zijn 

natuurlijk wel voorwaarden. 

www.delft.nl/ibb

Meer hulp of  tips nodig voor de 

energiekosten? www.delft.nl/
hulpbijenergiekosten

Kwijtschelding  
gemeentelijke belastingen
Met een laag inkomen heeft u misschien 

recht op kwijtschelding van de 

gemeentelijke belastingen. Ook als u 

ondernemer met een Bbz-uitkering bent. 

Met een kwijt schelding hoeft u maar een 

deel van de aanslag te betalen. Let op: 

aanvragen kan tot maximaal 2 maanden na 

de datum die op de aanslag staat.  

www.derbg.nl

http://www.delft.nl/inkomenstoeslag
http://www.delft.nl/energiecompensatie
http://www.delft.nl/ibb
http://www.delft.nl/hulpbijenergiekosten
http://www.delft.nl/hulpbijenergiekosten
http://www.derbg.nl


Gezondheid



AV-Delft
Heeft u hoge zorgkosten? Dan is de 

AV-Delft iets voor u. De AV-Delft is een 

speciale aanvullende verzekering. Samen 

met zorgverzekeraarr DSW biedt de 

gemeente inwoners met een laag 

inkomen een uitgebreide dekking. Voor 

een aantrekkelijke prijs bent u dus voor 

nog meer kosten verzekerd. Zo 

vergoedt de AV-Delft onder andere uw 

eigen bijdrage voor de meeste 

Wmo-voorzieningen. 

€ 15,- 

korting

Goedkoper door korting!
Met de AV-Delft krijgt elke betalende 

volwassene elke maand € 15,- korting op 

de zorgpremie. Kinderen tot 18 jaar zonder 

eigen inkomen, zijn gratis meeverzekerd. 

Bestaat uw huishouden uit 2 betalende 

volwassenen? Dan krijgt u in totaal € 30,- 

korting per maand. 

www.delft.nl/avdelft

Kosten voor een begrafenis 
of crematie 
Is er een familielid overleden? En heeft u te 

weinig inkomen of  spaargeld om uw deel 

van de begrafenis of  crematie te betalen? 

Dan kunt u een vergoeding aanvragen bij de 

gemeente. 

www.delft.nl/begrafeniskosten 

  Let op! De vergoeding is alleen 
voor uw aandeel. 

Op ziekenbezoek
Wilt u op ziekenbezoek en heeft u daar 

geen geld voor? Veel aanvullende 

zorgverzekeringen vergoeden de kosten 

die gemaakt worden voor ziekenbezoek.  

Uw zorgverzekeraar weet meer. Voor de 

kosten die uw verzekeraar niet vergoedt, 

kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. 

www.delft.nl/opziekenbezoek

http://www.delft.nl/avdelft
http://www.delft.nl/begrafeniskosten
http://www.delft.nl/opziekenbezoek


Geldzaken



Budgetbeheer
Vindt u het moeilijk om uw geld te 

beheren? Een budgetbeheerder kan u 

helpen om uw financiën op orde te krijgen. 

Tijdens deze periode beheert de 

budgetbeheerder tijdelijk uw geld tot u dit 

(weer) zelf  kunt. 

www.delft.nl/budgetbeheer

Hulp bij geldzorgen van 
gemeente
Kunt u uw rekeningen niet op tijd betalen? 

Of  heeft u andere zorgen over geld? De 

Financiële Winkel van Delft helpt u graag bij 

het vinden van een blijvende oplossing. 

Gaat het om een crisissituatie? Zoals een 

dreigende uithuiszetting of  afsluiting van 

gas, water of  licht? Bel dan 14015 voor een 

afspraak.

www.delft.nl/geldzorgen

Schulden voorkomen
Er zijn online veel tips te vinden waarmee u 

zelf  aan de slag kunt. Maar er zijn ook 

organisaties die u kunnen helpen bij het op 

orde brengen van uw geldzaken en 

administratie. Bijvoorbeeld Geldzaken voor 

Elkaar. 

Geldzaken voor Elkaar
Dit is een samenwerking tussen ISOFA-

Schuldhulpmaatje, Humanitas en Delft voor 

Elkaar. Alle inwoners van Delft zijn elke 

woensdag welkom van 14.00 tot 16.00 uur. 

U hoeft geen afspraak te maken. Het loket 

vindt u aan de Van Bleyswijckstraat 91 in 

Delft. De afspraak is gratis. 

www.delft.nl/schuldenvoorkomen
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http://www.delft.nl/budgetbeheer
http://www.delft.nl/geldzorgen
http://www.delft.nl/schuldenvoorkomen


Hulp bij 
aanvragen?



De Formulierenbrigade 
helpt
Om een aanvraag te doen, moet u meestal 

een formulier invullen. Vindt u dat moeilijk? 

De vrijwilligers van de Formulierenbrigade 

kunnen u helpen. 

Inloopspreekuur
Voor het inloopspreekuur hoeft u geen 

afspraak te maken. U kunt langskomen 

voor korte vragen, bijvoorbeeld over:

• Aanvraag van de AV-Delft

• Controleren van uw toeslagen

• Inschrijving Woonnet Haaglanden

Tijden en locaties
• Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur

(Van Bleyswijkckstraat 91)

• Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur

(Aart van der Leeuwlaan 4, Wijkcentrum

de Vleugel)

Spreekuur op afspraak
Heeft u een vraag waar meer tijd voor 

nodig is om u te helpen? Maak dan een 

afspraak. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij:

• Aanvraag bijzondere bijstand

• Aanvraag bijstandsuitkering

• Toeslagenwet UWV

• Toeslagen Belastingdienst

• Kwijtschelding RBG

Tijden en locatie
Maandag, woensdag en vrijdag 

van 10.00 tot 12.00 uur  

(Van Bleyswijckstraat 91 in Delft)

Let op: het maken van een afspraak is 

verplicht

Afspraak maken
U kunt op verschillende manieren een 

afspraak maken:

• Ga naar uw wijkcontactpunt

• Stuur een e-mail naar

info@delftvoorelkaar.nl

• Bel 015 - 760 02 00

www.delft.nl/formulierenbrigade

De Formulierenbrigade is een 

ondersteunende dienst van Delft voor 

Elkaar.   

www.delftvoorelkaar.nl

mailto:info%40delftvoorelkaar.nl?subject=
http://www.delft.nl/formulierenbrigade
http://www.delftvoorelkaar.nl


Wat is er nog meer?

Soms is hulp van de gemeente niet genoeg of  niet mogelijk. Er zijn ook nog andere 

mogelijkheden.

Noodfondsen
Voor mensen in dringende financiële nood bestaan noodfondsen. U kunt 

bijvoorbeeld een eenmalige gift krijgen. Hulp vanuit een noodfonds krijgt u niet 

zomaar en wordt meestal aangevraagd door uw hulpverlener. 

• ISF (Interkerkelijk Sociaal Fonds) www.isfdelft.nl
• SUN (Stichting Urgente Noden) www.urgentenodendelft.nl

Voorzieningen vanuit Wmo
Kunt u zich door ziekte, een beperking of  ouderdom (tijdelijk) niet meer zelf  redden? 

Dan kunt u hulp krijgen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 

www.delftsupport.nl/wmo

Instituut Sociaal Raadslieden (ISR)
Bij juridische of  financiële vragen of  problemen kunt u terecht bij het ISR. U kunt 

contact opnemen per e-mail (sociaalraadslieden@delft.nl) of  telefonisch (015 - 219 

79 79). Het ISR is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 

uur en van 13.30 tot 16.30 uur. 

www.delft.nl/isr

 Meer informatie
Woont u in Delft en moet u rondkomen van weinig geld? Handige informatie en tips 

vindt u op www.delft.nl/alselkeeurotelt. Als elke euro telt is een gezamenlijk initiatief  

van het Pact tegen Armoede en de gemeente Delft.

http://www.isfdelft.nl
http://www.urgentenodendelft.nl
http://www.delftsupport.nl/wmo
mailto:sociaalraadslieden%40delft.nl?subject=
http://www.delft.nl/isr
http://www.delft.nl/alselkeeurotelt


Disclaimer: deze folder is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Aan de inhoud kunnen echter 

geen rechten worden ontleend.



Meer weten?
www.delft.nl/geldvooru

Colofon

Dit is een uitgave van
Gemeente Delft

Bezoekadres: Stationsplein 1, 2611 BV Delft

Postadres: Postbus 78, 2600 ME Delft

www.delft.nl 

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 

van 8.30 tot 17.00 uur

Afspraak maken
Maak online een afspraak via  

www.delft.nl/afspraak of  bel 14015.

Maart 2023

http://www.delft.nl
http://www.delft.nl/afspraak
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