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Inkomensvoorzieningen
Aanvragen bij de Gemeente
De BredaPas is een kortingspas. Uitsluitend inwoners
van de Gemeente Breda met een lager inkomen en weinig
spaargeld hebben recht op deze pas. Moet u een beroep
doen op een maaltijdvoorziening dan betaalt u
met de BredaPas een lager tarief.
U kunt de BredaPas aanvragen bij de gemeente.
Telefoon:
14076
E-mail:
contact@breda.nl
Informatie:
www.breda.nl/bredapas
Bijzondere bijstand is bedoeld voor de vergoeding van
noodzakelijke extra kosten die u niet kunt betalen.
Seniorentoeslag
Als u AOW ontvangt en al 3 jaar of meer een laag inkomen
heeft dan hebt u waarschijnlijk recht op seniorentoeslag.
De seniorentoeslag bedraagt maximaal € 300,- per jaar
voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen zoals
bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine, televisie, tafel,
bank of serviesgoed. Pas als uw aanvraag is toegekend
mogen de duurzame gebruiksgoederen worden gekocht.
De aankoop moet binnen een maand na ontvangst van
de toeslag. De gemeente controleert steekproefsgewijs.
Bewaart u de rekening en het betaalbewijs.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen wordt
gekeken naar uw persoonlijke financiële situatie.
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Voorwaarden
Voor alle inkomensvoorzieningen, geldt dat naar uw
inkomen, uw spaargeld en uw vermogen wordt gekeken.
Voor de BredaPas gelden andere voorwaarden.
Voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd geldt:
Netto maandinkomen mag niet meer bedragen dan:
• Alleenstaande € 1.340,• Gehuwden/samenwonenden € 1.833,Spaargeld/vermogen mag niet meer bedragen dan:
• Alleenstaande € 6.295,• Gehuwden/samenwonenden € 12.590,Meer informatie:
Zorg voor elkaar Breda
E-mail:
samen@zorgvoorelkaarbreda.nl
Telefoon:
(076) 525 15 15
Collectieve zorgverzekering CZ
Voor inwoners met een chronische ziekte of handicap
heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering bij
zorgverzekeraar CZ. De zorgverzekering Gemeenten Extra
Uitgebreid (GEU) bestaat uit een basis - en aanvullend
pakket. De Gemeente Breda betaalt het eigen risico
rechtstreeks aan CZ.
Voorwaarden
U heeft een Wmo-voorziening (Wet maatschappelijke
ondersteuning) of een Wlz- indicatie (Wet langdurige zorg).
Uw netto maandinkomen exclusief vakantiegeld is lager
dan € 2051,-.
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U heeft geen Wmo-voorziening of Wlz-indicatie maar u
heeft hoge zorgkosten door een chronische aandoening
of handicap. Als u hierdoor uw eigen risico in 2020 en
2021 volledig verbruikt heeft, neemt u dan contact op
met de gemeente.

Fondsen
Stichting Steungezin.nl
Internetplatform voor mensen die geld nodig hebben voor
bepaalde uitgaven en mensen die geld willen geven.
Telefoon tijdens
spreekuur:
06 531 144 41
E-mail:
breda@steungezin.nl
Bezoekadres: Nieuwe Prinsenkade 16, Breda
Informatie:
www.steungezin.nl

Voedselbank
De Voedselbank geeft voedselpakketten aan mensen die
te weinig geld hebben om van te leven. Het voedselpakket
is een noodvoorziening. U kunt dit op twee manieren
aanvragen:
Voedselbank Breda
Vul het aanvraagformulier in op de website
www.voedselbankbreda.nl
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag?
Iedere maandag is er een spreekuur op afspraak,
tussen 14.30 en 16.30 uur.
Informatie:
IMW, Willemstraat 20, 4811 AL Breda.
Voor het maken van een afspraak belt u: (076) 530 58 88.
Zorg voor elkaar Breda
samen@zorgvoorelkaarbreda.nl
(076) 525 15 15

E-mail:
Telefoon:
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Aanvragen bij de Belastingdienst
Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw
zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw
inkomen. Als u een partner hebt telt ook dat inkomen mee.
Uw vermogen mag niet te hoog zijn.
Voorwaarden
Uw inkomen mag niet meer bedragen dan:
• Alleenstaanden € 31.138,• Samenwonend/gehuwd € 39.979,Uw vermogen mag niet meer bedragen dan:
• Alleenstaanden € 118.479,• Gehuwden/samenwonenden € 149.819,Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in
een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Dit hangt
af van uw situatie.
Voorwaarden
De kale huur van de woning mag niet meer bedragen
dan € 752,33.
U heeft een laag inkomen. Er gelden geen vaste
inkomensgrenzen meer.
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw
leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Het gaat
om het totale inkomen dat u in een jaar verdient.
Wel geldt er een vermogenstoets:
Uw vermogen mag niet meer bedragen dan:
• Alleenstaanden € 31.340,• Samenwonend/gehuwd € 62.680,-
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Bijzondere omstandigheden

Heeft u of uw partner een Wlz-indicatie? En wordt de
zorg thuis geleverd?
Dan tellen we het inkomen van een van beiden niet mee
voor de huurtoeslag.
Dat betekent dat u dan meer huurtoeslag ontvangt.
Voorwaarden
• Maximaal gezamenlijk inkomen niet meer dan € 48.800,• Maximaal gezamenlijk vermogen niet meer dan € 227.725,Om hiervoor in aanmerking te komen moet u het
formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag
invullen en opsturen.
Als bewijsstuk stuurt u een kopie van het indicatiebesluit
van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) mee.
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Hulp van de gemeente
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Zorg voor elkaar Breda denkt met u mee bij het organiseren
van eigen oplossingen en steun binnen uw omgeving.
Zodat u zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijft.
Bijvoorbeeld als het gaat om:
•
•
•
•
•

Huishouden
Vervoer
Dagelijkse activiteiten
Aanpassingen in de woning
Mantelzorg

Ook voor hulp bij een gesprek met de gemeente kunt
u terecht bij Zorg voor elkaar Breda. Heeft u niemand
in uw omgeving die u kan helpen bij uw gesprek met
de gemeente? Dan kunt u hulp van een onafhankelijke
cliëntondersteuner vragen.
Vragen
Zorg voor elkaar Breda, telefoon (076) 525 15 15.
Eigen bijdrage
Bij ondersteuning via een Wmo hulpmiddel of begeleiding
betaalt u een maandelijkse eigen bijdrage van € 19,ongeacht inkomen en vermogen.
Het maakt niet uit hoeveel hulp u van de gemeente
ontvangt.
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Zorg vanuit de Zorgverzekering
Zorgverzekeringswet
Verzorging en verpleging thuis
Wat
Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

voorlichting over hulpmiddelen
instructie bij gebruik hulpmiddelen
hulp bij aankleden
douchen
wondverzorging
sondevoeding, katheteriseren

Aanvragen
Rechtstreeks bij de thuiszorgaanbieder.
Informatie:
www.zorgkaartnederland.nl/thuiszorg/breda
Of neem contact op met Zorg voor elkaar Breda:
(076) 525 15 15
samen@zorgvoorelkaarbreda.nl

Telefoon:
E-mail:

Voor zorg vanuit de zorgverzekering betaalt u geen eigen
bijdrage.
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Langdurige zorg vanuit de
Wet langdurige zorg
Zorg in een zorginstelling of langdurige zorg thuis
Wat
Opname in een zorginstelling of veel zorg en hulp thuis.
Aanvragen
U hebt een indicatie nodig van het Centrum
Indicatiestelling zorg.
Contact:
www.CIZ.nl
Telefoon:
(088) 789 10 00
Of neem contact op met Zorg voor elkaar Breda:
(076) 525 15 15
samen@zorgvoorelkaarbreda.nl

Telefoon:
E-mail:

Voorwaarden
• 24 uur per dag zorg dichtbij nodig
• 24 uur per dag toezicht nodig
• Eigen bijdrage via het Centraal Administratiekantoor
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Eigen bijdrage voor langdurige zorg
Minimum en maximum lage eigen bijdrage
Minimaal € 171,40 per maand (2021) en maximaal € 899,80
per maand (2021).
Maximum hoge eigen bijdrage
U betaalt nooit meer dan € 2.469,20 per maand (2021).
De eigen bijdrage wordt berekend over uw inkomen van
2 jaar geleden en een deel van uw vermogen.
Voor het berekenen van uw eigen bijdrage 2021 gelden dus
de gegevens uit 2019.
Uw inkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst.
Langdurige zorg in een instelling of thuis kent een lage en
een hoge eigen bijdrage.
Woont u in een instelling? Dan betaalt u de eerste 4
maanden de lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u de hoge
eigen bijdrage.
Uitzonderingen
• U woont in een zorginstelling en uw partner woont thuis.
U blijft de lage eigen bijdrage betalen.
• Heeft u of uw partner langdurige zorg thuis of een
persoonsgebonden budget (pgb)? Dan betaalt u de lage
eigen bijdrage.
• Hebt u een modulair pakket thuis en ontvangt u minder dan
20 uur zorg per maand dan betaalt u € 24,40 per maand.
Dit bedrag geldt voor de maanden waarin u 20 uur zorg
of minder ontvangt. De bijdrage wordt dan door het CAK
achteraf aangepast.
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Verbeterpunt Zorg
Als u niet de hulp ontvangt die u nodig hebt. Uw hulp
verleners kunnen u niet verder helpen. Neem dan contact
op met het Verbeterpunt Zorg. Zij bekijken samen met u
of er toch een oplossing kan worden gevonden.
Telefoon:
14076
E-mail:
verbetertips@breda.nl

Zorg voor elkaar Breda
Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
(076) 525 15 15 • samen@zorgvoorelkaarbreda.nl
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