
1

MEER 
OM 
MEE TE 
DOEN 

MeerDoen-regelingen 2020



MeerDoen-regelingen

Als u een laag inkomen heeft, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Purmerend kan u daarbij helpen. 

Niet alleen met geld, maar ook met advies en hulp.

In deze folder leest u waar u mogelijk voor in aanmerking komt en hoe u deze vergoedingen kunt aanvragen. Maar 

ook als u andere vragen heeft kunnen wij u misschien verder helpen.

 

U kunt ook met uw vragen terecht bij één van de wijkteams van Purmerend.

Zo kunt u bij het wijkteam terecht met vragen over:

• contacten in de wijk

• sport en activiteiten

• inkomen en (vrijwilligers)werk

• wonen

• zorg en hulpmiddelen

• opvoeding en gezin

• school en opleiding

• geld en regelzaken

Bij het wijkteam kunt u ook geholpen worden met het invullen van de formulieren.

Meer informatie over de wijkteams kunt u vinden op www.swtpurmerend.nl  of via het telefoonnummer  0299-480630
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MeerDoen-regelingen
Ook in 2020 kunt u weer gebruik maken van de MeerDoen-regelingen. Lever uw aanvraag in voor 1 januari 2021.

Wanneer komt u in aanmerking?
Inwoners van Purmerend met een laag inkomen en weinig spaargeld of bezit kunnen gebruik maken van de 

MeerDoen-regelingen. U heeft een laag inkomen als u een bijstandsuitkering heeft of een ander laag inkomen. 

Als u veel spaargeld heeft, of bezittingen met waarde, dan kunt u geen gebruik maken van de MeerDoen-regelingen. 

Bezittingen zijn bijvoorbeeld een auto, caravan, motor en dergelijke. Spaargeld en bezittingen van uw partner en 

minderjarige kinderen tellen ook mee. Ook een eigen huis in Nederland of in het buitenland is een bezitting. Hier 

gelden aparte regels voor.

U mag als alleenstaande €6.225 aan spaargeld of bezittingen hebben. Voor gezinnen of alleenstaande ouders is dit 

bedrag €12.450. Als u meer spaargeld of bezittingen heeft, kunt u geen gebruik maken van de MeerDoen-regelingen.

De gemeente kan berekenen of u recht heeft op één of meerdere regelingen.

Sportieve en culturele activiteiten voor 
personen van 21 jaar en ouder

Wat houdt deze regeling in?
U kunt een vergoeding vragen voor bijvoorbeeld contributie voor sportver-

enigingen, bijbehorende sportkleding, lesgeld voor culturele activiteiten, uw 

bibliotheekpas en uw internetabonnement. 

Hoe hoog is de vergoeding?
De vergoeding bedraagt maximaal €100 per volwassene per kalenderjaar.

Voor internet bedraagt de vergoeding maximaal €100 voor een alleen-

staande en €150 per adres als u met meerdere volwassenen in één 

woning woont.

Wat zijn de voorwaarden?
U kunt de vergoeding aanvragen voordat u de kosten moet betalen of nadat u de kosten heeft betaald. Op verzoek 

moet u alle originele rekeningen of bonnetjes laten zien. 
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Kindregeling
Wat houdt deze regeling in?
Via deze regeling kunt u een vergoeding aanvragen voor kinderen tot 18 

jaar om mee te kunnen doen. 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende kosten:

• Kosten voor kinderen van 4 tot 18 jaar in verband met school, die niet 

via andere regelingen worden vergoed. Voorbeelden hiervan zijn de 

kosten voor de ouderbijdrage of het schoolreisje;

• Kosten van een huiswerkcomputer of laptop voor kinderen op het 

voortgezet onderwijs tot 18 jaar. In sommige situaties kan er een 

vergoeding voor een tablet of smartphone worden gegeven.

Hoe hoog is de vergoeding?
De vergoeding bedraagt maximaal €200 per kind per kalenderjaar. Bewaar 

alle rekeningen of bonnetjes omdat u deze op verzoek moet kunnen laten zien. Voor een computer, laptop, tablet of 

smartphone gelden afwijkende bedragen. 

Wat zijn de voorwaarden?
Voor de computer, laptop,tablet en smartphone gelden de volgende voorwaarden:

•  Uw kind heeft het nodig om onderwijs te kunnen volgen. De noodzaak moet aangetoond worden;

•  U heeft geen computer/laptop of tablet jonger dan 5 jaar;

•  Een tablet of smartphone wordt alleen in uitzonderlijke situaties verstrekt.

Zwemdiploma A
Wat houdt de regeling in?
Kinderen van 5 tot 18 jaar kunnen gratis het zwemdiploma A halen. 

De zwemlessen zijn buiten schooltijd en worden gegeven in het 

Leeghwaterbad in Purmerend. U krijgt geen kosten vergoed die u al heeft 

betaald.

Wat zijn de voorwaarden?
Uw kind is minimaal 5 jaar en heeft nog geen zwemdiploma. Inschrijving 

voor de zwemlessen kan alleen in het Leeghwaterbad of via school-

zwemmen.
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Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering
Wat houdt de regeling in?
Voor de collectieve verzekering heeft de gemeente Purmerend afspraken gemaakt met Zilveren Kruis. 

Als u bij Zilveren Kruis een basisverzekering heeft afgesloten kunt u kiezen uit 3 soorten aanvullende Optimaal- 

verzekeringen. U kunt het beste de drie aanvullende verzekeringen met elkaar vergelijken om te bekijken welke 

verzekering het beste bij u past. Het afsluiten van een ziektekostenverzekering is maatwerk. Voor informatie over 

de verschillende aanvullende verzekeringen, kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis via de website 

www.zilverenkruis.nl of telefoonnummer (071) 7510033.

U moet er wel rekening mee houden dat een goedkopere Optimaal-verzekering betekent dat u misschien kosten 

zelf moet betalen, omdat deze niet worden vergoed. 

Wat zijn de voorwaarden?
U heeft een basisverzekering bij Zilveren Kruis en kiest één van de 3 aanvullende pakketten. 

Hoe aanvragen?
• Bent u al collectief verzekerd via de gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw aan te vragen;

• Als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis, u voldoet aan bovenstaande voorwaarden en u bent niet collectief 

 verzekerd bij de gemeente, dan kunt u een aanvraag indienen voor een aanvullende Optimaal-verzekering. 

 Wij verzoeken u een kopie van uw polis mee te sturen bij de aanvraag;

•  Als u een bijstandsuitkering ontvangt wordt de premie meestal ingehouden op de uitkering en direct doorbetaald 

 aan Zilveren Kruis.

Tegemoetkoming hoge zorgkosten (vergoeding wettelijk eigen risico)
Wat houdt de regeling in?
In 2020 bedraagt het eigen risico voor de ziektekostenverzekering €385. Als dit eigen risico voor €200 of meer is 

opgebruikt, kunt u een tegemoetkoming krijgen.

Hoe hoog is de vergoeding?
De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar €200 per persoon.

Wat zijn de voorwaarden?
U kunt vooraf een aanvraag indienen, maar u krijgt de vergoeding pas uitbetaald als u meer dan €200 van uw 

eigen risico in 2020 heeft verbruikt. U moet deze kosten kunnen aantonen met de afrekening van uw ziektekosten-

verzekering. 
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Tegemoetkoming premie collectieve ziektekostenverzekering voor 
AOW-gerechtigden
Wat houdt de regeling in?
Met deze regeling worden de kosten voor de collectieve aanvullende verzekering bij Zilveren Kruis gedeeltelijk gecom-

penseerd.

Hoe hoog is de vergoeding?
De vergoeding bedraagt €15 per maand per deelnemer en wordt maandelijks uitbetaald. De maximale vergoeding 

bedraagt €180. Heeft u in een jaar bijvoorbeeld acht maanden recht op AOW, dan ontvangt u 8 maal €15 = €120 over 

dat betreffende jaar.

Wat zijn de voorwaarden?
• U heeft recht op AOW;

• U heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten via MeerDoen bij Zilveren Kruis.

Contact
Heeft u nog vragen over de MeerDoen-regelingen?

Neem dan contact op met uw casemanager of team MeerDoen van de gemeente Purmerend. Wij zijn bereikbaar op 

werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) op het nummer (0299) 452 452. U kunt ons ook mailen 

via meerdoen@purmerend.nl

Informatie over de MeerDoen-regelingen kunt u ook vinden op www.purmerend.nl/meerdoen-regelingen.
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Andere regelingen, wat is er nog meer? 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Alle kinderen in Purmerend moeten kunnen meedoen aan een sport of aan een culturele activiteit. Als het financieel 

niet mogelijk is dat uw kind gaat sporten of deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles of een schildercursus, dan kunt u 

misschien een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Meer informatie over beide fondsen kunt u vinden op 

www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Wat zijn de voorwaarden?
• Uw kind is jonger dan 21 jaar;

• U heeft een laag inkomen, dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum;

• Deelname kan óf aan het Jeugdfonds Sport óf aan het Jeugdfonds Cultuur. Er moet dus een keuze worden   

 gemaakt;

• Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen tot een maximaal bedrag van

 €350 per jaar. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van deze €350, dan is het mogelijk om voor  

 het resterende bedrag (maximaal €100) sportkleding/attributen te vergoeden; 

• Het Jeugdfonds Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld en eventuele attributen tot een maximaal bedrag van 

 €425 per jaar; 

 Mocht er na het betalen van het lesgeld nog geld over zijn van deze €425, dan is het mogelijk om voor het   

 resterende bedrag (maximaal €100) attributen te vergoeden; 

• De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de sportvereniging of de aanbieder van culturele activiteiten. 

 U ontvangt dus zelf geen geldbedrag. Voor sportkleding ontvangt u een voucher waarmee u de sportkleding/ 

 attributen kunt kopen;

• Er kan één aanvraag per jaar per kind gedaan worden. Aanmelding kan niet met terugwerkende kracht.

Hoe kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur?
U kunt zelf geen aanvraag indienen, hiervoor kunt u zich wenden tot een intermediair. Een intermediair is bijvoorbeeld

iemand van het wijkteam of uw casemanager bij de gemeente. 
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Peuteropvang
Wat houdt de regeling in?
Peuters kunnen twee dagdelen per week gebruik maken van een peuterspeelzaal. Met deze regeling hoeft u de 

ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal niet zelf te betalen. 

Wat zijn de voorwaarden?
Uw kind is 2 of 3 jaar oud. U schrijft uw kind in bij één van de peuterspeelzalen van Purmerend. 

Hoe kunt u deze regeling aanvragen?
U kunt bij de peuterspeelzaal informeren of uw kind in aanmerking komt voor deze regeling. De peuterspeelzaal zal 

uw aanvraag afhandelen.

Individuele inkomenstoeslag
Wat houdt het in?
Heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering? Dan heeft u misschien recht op 

de individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijks geldbedrag als aanvulling op uw inkomen voor grotere uitgaven. 

U kunt het bedrag vrij besteden aan bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of wasmachine. De individuele inkomens-

toeslag wordt 1 keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer een 

aanvraag doen.

Hoe hoog is de vergoeding?
De individuele inkomenstoeslag bedraagt €406 voor een alleenstaande, €527 voor een alleenstaande ouder en 

€587 voor gehuwden of samenwonenden.

Wat zijn de voorwaarden?
• U bent 23 jaar of ouder en heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;

• U heeft tenminste in een aaneengesloten periode van 60 maanden een inkomen ontvangen dat niet hoger 

 is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm;

• Uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens die geldt voor het kunnen aanvragen van een 

 bijstandsuitkering; 

• U heeft geen of weinig kans op een baan of hogere inkomsten.

Hoe kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen?
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u contact opnemen met uw casemanager. Wanneer u geen bijstands-

uitkering ontvangt kunt u bellen met team Werk en Inkomen van de gemeente Purmerend. Wij zijn bereikbaar op 

werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) op het nummer (0299) 452 452.
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Bijzondere bijstand
Wat houdt het in?
Heeft u een laag inkomen en maakt u noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen? Dan komt u misschien in 

aanmerking voor bijzondere bijstand. Dit is een vergoeding voor kosten die u maakt vanwege uw persoonlijke en/of 

financiële situatie, die u nergens anders vergoed kunt krijgen. Denkt u hierbij aan de kosten van bewindvoering, of 

van een advocaat. De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven, dat hangt 

af van de kosten en uw persoonlijke situatie.

Wat zijn de voorwaarden?
• U bent 21 jaar of ouder;

• U heeft een bijstandsuitkering of een laag inkomen;

• U heeft (bijna) geen vermogen in de vorm van bijvoorbeeld spaargeld, een auto of beleggingen, of een eigen huis;

• De kosten moeten bijzonder zijn, dus geen zaken die tot de normale kosten van het bestaan horen (zoals de   

 boodschappen, kleding of huur); 

• U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen (er is geen voorliggende voorziening);

• U moet bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten maakt.

Hoe kunt u bijzondere bijstand aanvragen?
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u contact opnemen met uw casemanager. Wanneer u geen bijstands-

uitkering ontvangt kunt u bellen met team Werk en Inkomen van de gemeente Purmerend. Wij zijn bereikbaar op 

werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) op het nummer (0299) 452 452.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Wat houdt het in?
Inwoners van Purmerend met een inkomen op bijstandsniveau, die geen spaargeld of bezit hebben, kunnen kwijt-

schelding van hun aanslag gemeentelijke belastingen krijgen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor de afval-

stoffenheffing en de rioolheffing voor gebruikers. 

Hoe kunt u kwijtschelding aanvragen?
Na ontvangst van uw aanslag gemeentelijke belastingen kunt u hiervoor kwijtschelding aanvragen. U kunt een 

kwijtscheldingsformulier printen vanaf de website www.belastingenpurmerend.nl. U kunt het formulier ook 

telefonisch opvragen via (0299) 452 452 of ophalen bij de centrale balie in het stadhuis. Als u dit formulier invult en 

terugstuurt of inlevert bij de centrale balie wordt uw verzoek in behandeling genomen. 



Colofon
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