portret 3
VOEDSELBANK

WOONLASTEN
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Totale woonlasten

€ 228
€ 162

Afvalkosten

Haaren
Boxtel
Heusden
Oisterwijk
Tilburg
Vught

Rioolbelasting

De woonlasten bestaan voor Wim uit rioolbelasting en
afvalkosten. Wim verbruikt 46 m3 water per jaar, en hij laat
de container met restafval (140 l, wat overeenkomt met
3 vuilniszakken) 7x per jaar legen en de container met
GFT afval (140 l) 2x per jaar.

Wim fietst wekelijks naar Biezenmortel om zijn voedselpakket op te halen. In elke gemeente, met uitzondering
van Oisterwijk, is een uitgiftepunt van de voedselbank
aanwezig. De inwoners van Oisterwijk €gaan naar Tilburg
55
voor voedselhulp. Het uitgiftepunt in Biezenmortel
wordt
0,verzorgd door lokale vrijwilligers, maar organisatorisch
p/
m
valt het uitgiftepunt onder de voedselbank Boxtel.
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€ 346
€ 326
€ 283
€ 168

INDIVIDUELE
INKOMENSTOESLAG

€ 276
€ 384
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SOCIALE DIENST
Voor alle gemeentelijke regelingen rondom werk en
inkomen kan Wim terecht bij Loket Wegwijs.
Loket Wegwijs werkt voor de gemeenten Haaren,
Sint-Michielsgestel en Boxtel. In de gemeente Heusden
(en de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk) wordt deze
taak vervuld door Baanbrekers. De gemeente Vught heeft
haar sociale dienst ondergebracht bij Wegwijs+.
De gemeenten Oisterwijk en Tilburg hebben een eigen
team werk en inkomen.

Wim verdient sinds 42 weken 110% van de bijstandsnorm.
In de gemeenten Oisterwijk en Vught komt Wim in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. In de andere
gemeenten niet.
Inkomenstoeslag te ontvangen na:
Haaren
Boxtel
Heusden

WELZIJNSFONDS

Oisterwijk

Boxtel

Heusden

Oisterwijk

Tilburg

Vught

€ 179,-

€ 179,-

€ 150,-

€ 153,-

€ 100,-

€ 146,-

/m
,- p

Haaren

In Heusen kan Wim met de Heusenpas, naast de financiële
bijdrage, ook nog kortingen op cursussen en activiteiten krijgen.
In Tilburg kan Wim de financiële bijdrage inzetten voor 1200
geselecteerde activiteiten van 300 verschillende aanbieders.

Tilburg
Vught

36 maanden inkomen van maximaal 105% van
bijstandsnorm
36 maanden inkomen van maximaal 105% van
bijstandsnorm
60 maanden inkomen van maximaal 105% van
bijstandsnorm
36 maanden inkomen van maximaal 120% van
bijstandsnorm
60 maanden inkomen van maximaal 110% van
bijstandsnorm
36 maanden maximaal110% van wettelijk
minimumloon

OVERIGE VOORZIENINGEN
Wim komt in alle gemeenten in aanmerking voor
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
Ook kan hij in alle zes gemeenten deelnemen aan een
collectieve zorgverzekering van VGZ en CZ, waardoor hij
minder premie betaalt en toch goed verzekerd is.

€

Wim krijgt van de gemeente een financiële bijdrage zodat hij kan
meedoen aan maatschappelijke activiteiten zoals sport en cultuur.
Dankzij deze bijdrage kan hij het lidmaatschap van de voetbalclub
betalen. De hoogte van de financiële bijdrage is per gemeente
verschillend.

85

In de gemeenten Haaren, Boxtel, Heusden en Oisterwijk
kan Wim worden gevraagd om voor zijn uitkering een
tegenprestatie te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk
of onbetaald werk. Het verrichten van vrijwilligerswerk bij
zijn eigen voetbalclub kan dienen als tegenprestatie.
De gemeenten Tilburg en Vught zien als belangrijkste tegenprestatie dat Wim zich maximaal inzet voor het vinden
van een betaalde baan.

Wim is 42 jaar, alleenstaand en woont in een
klein huurappartement (huurprijs € 550,-).
Sinds 5 jaar is Wim werkloos. Hij leeft sinds 3,5
jaar van een bijstandsuitkering en heeft het
financieel moeilijk. De voetbalclub, waar hij lid
van is, is zijn lust en zijn leven.

€6

TEGENPRESTATIE BIJSTANDSUITKERING
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