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Ook op www.samenvoorallekinderen.nl
is meer te vinden.

Komt u er niet uit?
De VraagWijzer helpt!
• De VraagWijzer is een gratis loket van
gemeente Rotterdam met 14 locaties.
• Afspraak maken? Dat kan online via
www.rotterdam.nl/vraagwijzer of door
te bellen met 14 010.
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Kijk voor meer informatie op
www.rotterdam.nl/rondkomen.
Onder het kopje ‘Ouders’ zijn alle
regelingen voor kinderen te vinden.

VOOR OUDERS

VOOR KINDEREN

Bijzondere bijstand

Dit is een vergoeding voor extra of
bijzondere kosten. Bijvoorbeeld voor
bewindvoering, of voor babyspullen.
Hoeveel bijzondere bijstand iemand krijgt,
hangt af van het inkomen, spaargeld en
de situatie. Soms is bijzondere bijstand
een gift en soms is het een lening.

Individuele inkomenstoeslag

De coronacrisis raakt ons allemaal.
Soms ook in onze portemonnee. Er
zijn veel gezinnen in de stad met een
laag inkomen. Zij kunnen niet altijd
rondkomen.
Voor hen kan deze folder handig zijn.
Lees deze folder om te zien wat er mogelijk is. Of geef de folder aan iemand
anders die moeite heeft met rondkomen.
Gelukkig zijn er veel regelingen die
kunnen helpen. U kunt dan spullen, een
vergoeding of korting krijgen. Voor belangrijke dingen waarvoor u kosten moet
maken. Maar ook voor leuke dingen voor
uzelf en de kinderen. Zo kunnen gezinnen
en kinderen gewoon mee blijven doen.
U kunt alle regelingen vinden op
www.rotterdam.nl/rondkomen. Daar leest
u ook welke voorwaarden er zijn. In deze
folder staan een paar voorbeelden.

Dit is een vergoeding van 120 euro
per jaar. Het is bedoeld voor mensen
(21 tot 65 jaar) met een laag inkomen,
die geen andere mogelijkheid hebben om
meer inkomen te krijgen.

Premiebijdrage collectieve
zorgverzekering

Dit is een korting van 120 euro per jaar
als iemand gebruik maakt van het VGZ
Rotterdampakket. Dit is een speciale
zorgverzekering voor Rotterdammers met
veel zorgkosten.

Zwemles, fiets of chromebook voor
school door Stichting Meedoen
Leren zwemmen is belangrijk en redt
levens. Daarom ondersteunt Stichting
Meedoen in Rotterdam gezinnen door het
vergoeden van de kosten van zwemlessen. De lessen zijn er voor kinderen vanaf
5 jaar en voor maximaal 2 jaar. Ieder kind
moet mee kunnen doen, binnen en buiten
school. Dit kan zijn door het verstrekken
van een fiets of tweedehands computer of laptop of het vergoeden van een
schoolreisje.
Kijk op www.meedoeninrotterdam.nl
onder het kopje zwemmen en school.

Kwijtschelding belastingen

Dit is een korting van € 206 tot € 262
per gezin op de Afvalstoffenheffing of
Waterschapsbelasting.

Rotterdampas met korting

Weer zin om erop uit te gaan? Gratis
naar de film, het zwembad of een
museum. Met de Rotterdampas is er
veel mogelijk. Volwassenen met een
laag inkomen betalen € 5 voor de
Rotterdampas. Voor kinderen is de
Rotterdampas gratis.

Een sport of cultuuractiviteit doen
& lid worden van (sport) vereniging
Dit is een vergoeding voor gezinnen met
een laag inkomen. Kinderen tot 18 jaar
kunnen lid worden van een (sport)vereniging. Bijvoorbeeld voor voetbal, tennis,
streetdance of muziekles.
Kijk op www.samenvoorallekinderen.nl

Sportschoenen, gymkleren of
met het ov door gemeentelijke
Jeugdtegoed

Dit is een vergoeding voor gezinnen
met een laag inkomen. Per jaar kan een
kind van 12 tot 18 jaar € 500 krijgen.
Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen per
jaar € 275 krijgen. Het geld wordt op
de Rotterdampas gezet en kan gebruikt
worden bij bepaalde winkels en in het
openbaar vervoer.
Kijk op www.jeugdtegoed.nl

