
Hulp bij vragen of 
zorgen over geld

Heeft u vragen over geld
zaken of uw inkomen? 
Maakt u zich zorgen, 
bijvoorbeeld omdat er iets 
verandert in uw inkomen of 
uitgaven?

Lees hoe SMS, Geldloket, 
Sociaal Juridische Dienstverlening en Schuldhulpverle-
ning u (gratis) kunnen helpen.

Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS)
Hulp van vrijwilligers bij:  
• Uitleg van brieven.
• Invullen van allerlei formulieren (Jeugdfonds, Digi-D, 

enzovoort).
• Aanvragen van uitkeringen.
• Aanvragen of wijzigen van toeslagen.
• Simpele bezwaarschriften.
• Treffen van betalingsregelingen voor kleine en en-

kelvoudige schulden.
• Ordenen van de thuisadministratie (in verband met 

de coronamaatregelen gebeurt dit alleen in drin-
gende gevallen en niet bij u thuis, maar in Huis van 
Leusden. Tijdens de afspraak is het dragen van een 
mondkapje verplicht, ook de vrijwilliger draagt er 
een.)

• Hulp bij aangifte inkomensbelasting.

Als gevolg van de coronamaatregelen is er geen in-
loopspreekuur van SMS. U kunt wel een afspraak maken 
voor een telefonisch advies of voor een gesprek met een 
vrijwilliger in Huis van Leusden. 
Tijdens een gesprek in Huis van Leusden is het dragen 
van een mondkapje verplicht voor de klant en de vrijwil-
liger. 

Meer informatie over SMS? 
Neem contact op met Fiona Kröder. Zij is per mail 
bereikbaar: f.kroder@lariks-leusden.nl of bel met Lariks: 
033 303 44 44 (op werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur).

Geldloket (www.geldloket.nl)
Verandert er iets in uw leven, dan kan dit ook gevolgen 
hebben voor uw financiën. Het Geldloket helpt u finan-
cieel fit te blijven. U kunt er terecht voor gratis, onafhan-
kelijk advies. Bijvoorbeeld over:
• Uit elkaar gaan (echtscheiding)
• Beter rondkomen
• Arbeidsongeschiktheid
• Gezin
• Werkloosheid
• Pensioen
• Eigen onderneming
• Financiële gevolgen van de coronacrisis
Maak een afspraak: www.geldloket.nl of bel: 033 800 99 70.

Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) 
Gratis hulp bij:
• Complexe aanvragen
• Ingewikkelde bezwaarschriften
• Vragen waarbij juridische kennis nodig is
Vragen die vaak gesteld worden, gaan over consumen-
tenrecht, huurrecht, arbeidsrecht en het sociale zeker-
heidsrecht (uitkeringen). SJD heeft elke dinsdag spreek-
uur op afspraak. Bel: 033 4600 600 voor een afspraak. 

Schuldhulpverlening
Wanneer u schulden heeft, kunt u het beste zo snel 
mogelijk in gesprek gaan met de schuldhulpverlening. 
Samen met uw schuldhulpverlener beslist u welke oplos-
sing het meest geschikt is voor uw situatie. Bijvoorbeeld 
budgetcoaching of een schuldenregeling. Soms zijn een 
paar gesprekken al voldoende om weer verder te komen. 
Maak een afspraak via 033 4600 600.

Rondkomen in Leusden
Geen geld voor kleding, geen geld om lid te zijn van 
een sportclub, geen geld voor een verjaardagsfeestje, 
geen geld voor een laptop van school en geen geld 
voor een gezonde maaltijd... Kinderen die in armoede 
leven, kunnen niet onbezorgd opgroeien: financië-
le nood bezorgt het hele gezin stress. Meedoen met 
andere kinderen is voor hen niet vanzelfsprekend en 
wanneer hun ouders boos of verdrietig zijn, voelen 
sommige kinderen zich schuldig. Op deze pagina leest 
u over hulp in de gemeente Leusden als er financiële 
zorgen zijn in uw gezin.

Landelijke regelingen
De rijksoverheid heeft een aantal regelingen voor mensen 
met een inkomen rond het sociaal minimum. Voorbeel-
den zijn: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden bud-
get, kinderopvangtoeslag, AIO aanvulling op een AOW 
onder de bijstandswet. Op: www.berekenuwrecht.nl ziet u 
of dit voor u geldt.

Regelingen in de gemeente Leusden
Voor inwoners van de gemeente Leusden zijn er speciale 
regelingen. Voorbeelden zijn:
• Vergoeding voor onverwachte en noodzakelijke zorg-

kosten.
• Vergoeding voor noodzakelijke aanschaf van witgoed 

(zoals wasmachine, koelkast, fornuis of stofzuiger).
• Tijdelijke vergoeding van woonkosten bij plotselinge 

inkomensdaling.
• Jaarlijkse vergoeding bij een langdurig laag inkomen 

(drie jaar of langer).
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wilt u weten of een regeling van gemeente Leusden 
voor u geldt? 
Doe een aanvraag via www.amersfoort.nl of mail naar
socialezekerheid@amersfoort.nl (vermeld uw burgerser-
vicenummer, adres en eventueel uw cliëntnummer).

Voedselbank Leusden
Heeft u minder dan €235,- per maand voor levens-
middelen en kleding? Dan komt u in aanmerking 
voor een voedselpakket via de Voedselbank. 

Voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor 
mensen die een tijdje financieel echt niet rond kunnen 
komen. 
Of voedselpakketten worden verstrekt, hangt af van 
het bedrag dat er maandelijks is voor voeding, kleding 
en dergelijke. Dit is het bedrag dat overblijft nadat de 
vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekerin-
gen zijn betaald. 

Meer weten over de Voedselbank en/of aanmelden? 
Kijk op: www.voedselbankleusden.nl of mail naar:
intake@voedselbankleusden.nl

TIP:
Kent u gezinnen waar geen geld is voor zaken die 
voor leeftijdgenootjes vanzelfprekend zijn? Kent u via 
school of in de buurt kinderen uit gezinnen waar te 
weinig geld is voor bijvoorbeeld een gezonde maaltijd 
of een traktatie voor een verjaardag? Dan kunt u de 
ouders misschien vertellen over de mogelijkheden die 
op deze pagina staan?

Kindregelingen gemeente Leusden

Heeft u een laag inkomen? Of volgt u een traject 
schuldhulpverlening? Dan kunt u in aanmerking 
komen voor: 
• Een vergoeding voor luiers voor kinderen tot 3 jaar;
• Een kledingbon voor schoolgaande kinderen van 

4-18 jaar;
• Een schoolkostenbon voor kinderen die naar de 

brugklas gaan (voor b.v. tas, rekenmachine, etui);
• Een meedoenbijdrage voor leerlingen in de boven-

bouw van het voortgezet onderwijs;
• Huiswerkbegeleiding voor leerlingen voortgezet 

onderwijs.

Jeugdfonds De Boom
Stichting Jeugdfonds De Boom maakt voor kinderen uit 
gezinnen met een minimuminkomen activiteiten mogelijk. 
• Kinderen van 2 t/m 4 jaar: vergoeding van de kosten 

van 2 dagdelen peuterspeelzaal. 
• Kinderen van 4 tot 18 jaar: vergoeding voor de kosten 

van één sport, muziekles of hobby per kind. 
• Eénmaal per jaar vergoeding van de kosten van een 

vakantiekamp. 
• Kinderen op de middelbare school kunnen via Jeugd-

fonds De Boom een laptop en schoolkosten vergoed 
krijgen. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding mag 
uw maandinkomen maximaal zijn: 
• € 2.003,- (130% incl. vakantietoeslag) voor gehuwden/

samenwonenden 
• € 1.402,- (130% incl. vakantietoeslag) voor alleen-

staanden. Het eigen vermogen mag maximaal            
€ 12.590,- zijn.

• Mensen in een schuldhulptraject kunnen ook in aan-
merking komen

Kijk voor meer informatie over vergoedingen voor 
kinderen en aanvraagformulieren op:
www.rondkomeninleusden.nl of bel met Lariks.

Over Lariks
Lariks is de plek voor welzijn en zorg in de ge-
meente Leusden. Wij helpen inwoners weer op 
weg. We geven informatie en advies en bieden 
passende oplossingen voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Zo nodig zorgen we voor individuele 
ondersteuning via de Wmo of Jeugdwet.

Meer weten over de onderwerpen op deze pagina?
Kijk op www.lariks-leusden.nl of neem contact op met 
Lariks via: 033 303 44 44 (op werkdagen 9.00 - 12.30 
uur). Mailen kan ook: info@lariks-leusden.nl

Let op: 
Wilt u een gesprek met een consulent van Lariks? Maak 
dan een afspraak via 033 303 44 44 (op werkdagen tus-
sen 9.00 - 12.30 uur) of mail naar info@lariks-leusden.nl.
Bij De Heelkom in Achterveld bent u op afspraak wel-
kom op maandag en woensdagochtend. Vanaf 8.30 uur 
kunt u bellen voor een afspraak diezelfde ochtend. 

Regelingen voor kinderen

NIEUW! Sportpas Leusden
Bewegen is goed. Het vergroot de weerstand, iets wat 
zeker nu - in coronatijd - belangrijk is. 
Is geld een drempel om te gaan sporten? Vanaf januari 
2022 kunnen volwassen inwoners met een laag inkomen 
een eenmalige financiële bijdrage van € 100 aanvragen 
voor sport.  
Meer informatie over het aanvragen, de voorwaarden en 
de aangesloten sportaanbieders in Leusden staat vanaf 
januari op www.rondkomeninleusden.nl. U vindt daar nu 
al informatie over sportvergoedingen voor kinderen.


