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Laat geen geld liggen!
Geldzorgen? U staat er niet alleen voor
Financiële bijdrage om iets leuks te doen

Bijdrage voor het
kopen
een laptop
Kijk
voorvan
actuele
agenda's e

commissievergaderingen o

Kinderen moeten voor school gebruik
maken van een computer of laptop. Maar
niet iedereen heeft geld genoeg om een
computer te kopen. Daarom stelt de
gemeente geld beschikbaar voor ouders
met een krappe beurs om er een aan te
schaffen.

www.uithoorn.nl/bi

‘Wacht niet te
lang met hulp
vragen’
Mensen kunnen door
verschillende redenen in
financiële nood komen. Denk
aan een scheiding, verlies van
baan, je eigen bedrijf dat niet
goed loopt (bijvoorbeeld door
de coronacrisis) of het overlijden
van een partner. Helaas wachten
veel inwoners (én ondernemers)
te lang met hulp zoeken. Dat
is begrijpelijk, want u wilt het
eerst zelf oplossen. Of misschien
schaamt u zich. Dat is niet
nodig, u bent niet de enige die
het financieel moeilijk heeft.
Laat het niet te lang door
sudderen waardoor schulden
oplopen en het lastiger wordt
om er snel weer uit te komen.
De gemeente is er om te helpen.
Wist u dat we verschillende
regelingen hebben voor
inwoners met een krappe beurs?
Op deze pagina vindt u er meer
informatie over. Maak er gebruik
van, u heeft er recht op!
Kijk ook eens op onze
website www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen waar
nog veel meer regelingen en
voorzieningen zijn te vinden.
José de Robles, wethouder
‘sociaal domein’ van de
gemeente Uithoorn

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Iedereen heeft ontspanning nodig. Denk een aan
avondje naar de bioscoop, meedoen aan een cursus
of een bezoek aan het theater. En zo zijn er nog
veel meer leuke activiteiten te bedenken. Maar niet
iedereen kan dit betalen. De gemeente kan helpen.

Ouders die de contributie van een
(sport)vereniging niet kunnen betalen,
kunnen rekenen op hulp in Uithoorn.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er
voor kinderen tot 18 jaar.
Een intermediair kan een aanvraag voor
een kind doen. Dit is een tussenpersoon
die het gezin kent en met het kind kan
bekijken wat hij of zij graag zou willen

Kijk op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen en
klik op ‘meedoen aan activiteiten’. Of bel met het
Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur: maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur (0297) 513 111.

doen. Jongerenwerkers van Uithoorn
voor Elkaar, een leerkracht, een ouder- en
kindadviseur, huisarts, een medewerker
van het Sociaal Loket van de gemeente,
de Voedselbank zijn bijvoorbeeld
allemaal intermediair.
www.jeugdfondssportencultuur.nl of
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen

Meer grip op uw geldzaken
met online geldplannen
Gratis hulp voor
ondernemers
Ondernemers die financiële problemen
hebben kunnen gratis hulp en begeleiding
krijgen. De gemeente werkt hiervoor samen
met Zuidweg & Partners, gespecialiseerd
in schuldhulpverlening bij zelfstandigen.
Ondernemers die achterstanden dreigen
te krijgen of schulden hebben waar ze
niet meer uitkomen, kunnen bij Zuidweg
& Partners terecht. De kosten voor de
begeleiding worden geheel vergoed.

Om bewoners en ondernemers te
helpen om meer grip te hebben op hun
geldzaken, is de gemeente aangesloten
bij Startpunt Geldzaken. Startpunt
Geldzaken stelt online geldplannen
beschikbaar voor huishoudens in
verschillende omstandigheden. Het
kan onder andere uitkomst bieden voor
mensen die meer geld over zouden willen
houden, (ondernemers die) in financiële
problemen zitten, maar ook voor mensen

die juist regelmatig geld over houden of
willen sparen voor de studie van (klein)
kinderen. Ook zijn er plannen beschikbaar
voor jongeren en ondernemers.
Voordeel van de online geldplannen is
dat ze gratis én anoniem ingevuld kunnen
worden. En op een tijdstip dat het u
uitkomt.
www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn

Handige tips voor jongeren met Kwikstart app
Ben je 18 of word je bijna 18? Dan komt er best veel op je bordje. Je bent nu bijvoorbeeld zelf
verantwoordelijk voor alle geldzaken. Download daarom de Kwikstart app op je telefoon! Daar vind
je alle (lokale) informatie in een oogopslag. Denk aan studiefinanciering, zorgtoeslag, huurtoeslag.
Want hoe vraag je dat eigenlijk aan? En wat zijn je rechten en plichten? Maar er staat ook boordevol
informatie in specifiek voor jongeren uit Uithoorn/De Kwakel. Zoals het Financieel café waar je alle
vragen kunt stellen over geld en financiën. We hopen dat door deze app jongeren makkelijker de weg
vinden naar voorzieningen in de gemeente. Ga naar de Appstore en download de app vandaag nog!

Wil je weten of je in aanmerking komt of wil
je een aanvraag doen? Neem gerust contact
op met het Sociaal Loket van de gemeente

via telefoonnummer 513111. Te bereiken
van maandag tot en met vrijdag van 9 tot
10.30 uur. Of stuur een mail naar
sociaal.loket@uithoorn.nl.

Vragen? Sociaal Loket gemeente:
(0297) 513 111 (9.00 tot 10.30 uur) of sociaal.loket@uithoorn.nl.
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen

Tegemoetkoming
energiekosten
Steuntje in de rug bij
geldzaken en administratie
Lukt het niet meer om rekeningen op tijd te betalen of
heeft u schulden? Dan kan een budgetcoachvrijwilliger
van Uithoorn voor Elkaar helpen om weer overzicht te
scheppen. Bijvoorbeeld bij het openen van post, het in kaart
brengen van betalingsachterstanden, het helpen treffen van
betalingsregelingen of inzicht geven in uw budget.
De vrijwilliger komt langs om praktische zaken op te pakken,
een luisterend oor te bieden en met u mee te denken. Een
budgetcoach helpt u weer op weg!

Aanmelden via:
www.zuidweg-partners.nl

Wie komt er in aanmerking?
Kinderen die in Uithoorn/De Kwakel
wonen en les krijgen op het voortgezet
onderwijs. De regeling is bedoeld voor
de inkomensnorm tot 125 procent van
de bijstandsnorm. Eens in de vier jaar
kunnen mensen gebruik maken van de
computerregeling.

Thuisadministratie
Heeft u moeite met het bijhouden van de post en
rekeningen? Liggen de enveloppen ongeopend in de
keukenla? Of verandert uw situatie door bijvoorbeeld het
verlies van baan of een relatie die aan een einde komt?
Kortom, bent u de grip kwijt, dan kan een vrijwilliger van de
thuisadministratie u helpen om weer overzicht te krijgen.
Schroom niet om van deze hulp gebruik te maken.
Informatie via Danielle Franken en Erik Brons:
0297-303044 of d.franken@stdb.nl of e.brons@mee-az.nl.

WWW.UITHOORN.NL/LAATGEENGELDLIGGEN

Inwoners met een laag inkomen krijgen
van het Rijk eenmalig een bedrag
van 800 euro als tegemoetkoming
voor de stijgende energiekosten. De
gemeente zorgt ervoor dat de toeslag
wordt overgemaakt aan de inwoners
die daarvoor in aanmerking komen.
Inwoners met een bijstandsuitkering
of een uitkering op basis van de
Bbz, IOAW, IOAZ of AIO, kregen
de energietoeslag al automatisch
bijgeschreven op hun rekening. Andere
inwoners met een laag inkomen
kunnen de eenmalige energietoeslag
zelf aanvragen. Het aanvraagformulier
staat op de gemeentewebsite:
uithoorn.nl/energietoeslag.
Vragen? Hulp nodig?
U kunt terecht bij het Financieel
Café van Uithoorn voor Elkaar. Bel
(0297) 303 044, of mail naar info@
uithoornvoorelkaar.nu om een afspraak
te maken. U kunt ook een afspraak
maken met het Sociaal Loket van de
gemeente: (0297) 513 111, maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur.
Of: sociaal.loket@uithoorn.nl.

