
 
 

> INFO OVER BIJZONDERE BIJSTAND                                                  
& hulp bij het huishouden 
 

 

Woont u in de gemeente Loon op Zand? En maakt u gebruik van hulp bij het huishouden?  
Dan verandert voor u een aantal zaken veranderd. Over deze zaken leest u meer in deze 
Baanbrekers Info. 
 
Huishoudelijke hulp in de gemeente Loon op Zand 
Op basis van de nieuwe WMO2015 heeft de gemeente Loon op Zand nieuwe spelregels gemaakt 
voor onder meer de hulp bij het huishouden. Deze spelregels gelden sinds 1 april 2015. Sinds deze 
datum is hulp bij het huishouden een algemene voorziening. Dit betekent dat iedereen zelf de hulp 
moet regelen bij de zorgaanbieder en de kosten zelf moet betalen. De gemeente blijft mensen met 
een beperking die een inkomen hebben van minder dan 130% van de bijstandsnorm financieel 
ondersteunen. In dat geval betaalt u een eigen bijdrage aan uw zorgaanbieder.  
 

Bijzondere bijstand? 

Kunt u de kosten van de eigen bijdrage zelf niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor 

een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de bijzondere bijstand.  

 

  



 
 

Hierbij geldt een aantal belangrijke regels: 

 U krijgt de eigen bijdrage volledig vergoed als uw inkomen lager is dan 110% van de 
bijstandsnorm.  

 Ligt uw inkomen tussen 110 en 130% van de bijstandsnorm dan heeft u draagkracht. Deze 
moet u gebruiken om zelf uw eigen bijdrage te betalen. Is uw draagkracht onvoldoende dan 
krijgt u de eigen bijdrage onder aftrek van uw draagkracht vergoed. Het kan ook zijn dat u uw 
draagkracht al ingezet heeft voor andere kosten.  

 Er wordt rekening gehouden met uw vermogen (bezittingen zoals eigen woning, auto, 
waardevolle verzamelingen, tegoeden op spaar- en betaalrekeningen etc.).  

 
 
LET OP!  
 

 U moet bewijsstukken aanleveren over de eigen bijdrage die u moet betalen.  

 Bijzondere bijstand is niet mogelijk als u de eigen bijdrage elders vergoed krijgt. Informeer 
daarom eerst of uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage van hulp in de huishouding vergoed.  

 
 
Welke hulp wordt vergoed via de bijzondere bijstand? 
Alleen de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp die u moet betalen aan Actiefzorg of Tzorg valt 
onder deze regeling.  
 

 Actiefzorg.   www.actiefzorg.nl  telefoon 088 750 82 00 

 Tzorg.   www.tzorg.nl   telefoon 088 002 55 00 
 
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over bijzondere bijstand voor huishoudelijke hulp? Neem dan contact op met 
Baanbrekers, 0416 67 10 00, info@baanbrekers.org. Meer informatie over bijzondere bijstand kunt u 
vinden op www.baanbrekers.org.  
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