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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BM

Datum vergadering

19 mei 2021

Onderwerp

Overzicht regelingen

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 5. Jaarstukken 2020 zegt het college toe een overzicht van alle
regelingen die er zijn om inwoners te ondersteunen, aangevuld met coronaregelingen
naar de raad te sturen.

Datum schriftelijke reactie
25 mei 2021
Schriftelijke reactie
Regelingen (minimabeleid):
• Bijdrageregeling minima (€ 342,- per jaar, per kind. € 121,- per jaar, per volwassene)
• Kindpakket gemeente: (in natura) zwemlessen A, B en C, laptop voor middelbare scholieren
• Reiskosten voortgezet onderwijs (trein)
• Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering (€ 120,- per jaar voor inwoners niet
verzekerd via AV Frieso)
• Collectieve zorgverzekering AV Frieso
• Individuele inkomenstoeslag € 400,- per jaar, per huishouden
• Individuele studietoeslag € 300,- per maand voor inwoners die opleiding volgen en door beperking
niet zelfstandig minimumloon kunnen verdienen
• Bijzondere bijstand
• Tegemoetkoming kosten eigen bijdrage kinderopvang
• Tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie
• Participatiepremie (voormalig de vrijwilligerspremie) € 750,- per jaar voor inwoners met
gemeentelijke uitkering, die 4 uur per week, minimaal 6 maanden lang vrijwilligerswerk doen
• Doorbetalen vaste lasten tijdens kortdurende detentie
• Beleidsregel parttime ondernemen SWF
Over diverse regelingen wordt op deze websitepagina uitleg gegeven:
https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/inkomensondersteuning/
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Uitkeringen levensonderhoud:
• Participatiewet (Pw)
• Bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz)
• Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz)
• Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer (Ioaw)
Coronaregelingen:
• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) : levensonderhoud per maand
en/of bedrijfskrediet
• Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
• Vaccinatievervoer naar vaccinatielocaties voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen
Activiteiten:
• Re-integratie i.h.k.v. Participatiewet
• Scholing i.h.k.v. Participatiewet
• Schulddienstverlening (zowel voor ondernemers als voor natuurlijke personen)
• Hulp aan statushouder (huisvesting, inburgering, etc.)
• Voedselbank; nu ook toegankelijk voor inwoners die gebruik maken van TONK en of TOZO (indien zij
daar behoefte aan hebben; voor maximaal 6 maanden).
Landelijke toeslagen en heffingskortingen:
• Huurtoeslag
• Zorgtoeslag
• kind gebonden budget
• Combinatiekorting
• Algemene heffingskorting (minstverdienende partner)
• Kinderbijslag
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