Geldzorgen? Blĳf er
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niet mee zitten!

Op 17 oktober was het Wereld Armoede Dag. Een dag die we zeker in deze tijd niet
onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan. De inflatie in ons land is naar een recordhoogte gestegen. De stijgende prijzen van energie, maar ook van boodschappen, zorg
en woonlasten zorgen ervoor dat inwoners moeite hebben om rond te komen. Heeft
u geldproblemen of ziet u problemen aankomen? Neem dan vooral contact op. Wij en
onze samenwerkingspartners staan voor u klaar. Op deze pagina vindt u een overzicht van
de financiële ondersteuning die u kunt krijgen en waar u terecht kunt met uw vragen.

€

Het Bureau voor Financiële Ondersteuning
(BvFO) staat voor u klaar
Het BvFO is er voor alle inwoners in Doetinchem en kan voor korte of langere
periode financiële ondersteuning bieden. Zo kan het BvFO met informatie en
advies u weer snel op weg helpen, maar is het ook mogelijk dat we u voor een
langere tijd ondersteunen bij het beheer van u inkomsten en uitgaven.

Heeft u al achterstanden en/of schulden? Het BvFO heeft
verschillende mogelijkheden om samen met u een oplossing te vinden.
Onze diensten op een rij:
- Informatie en advies bij inkomsten en uitgaven
- Informatie en advies bij achterstanden en schulden
- Budgetbeheer
- Beschermingsbewind
- Schulden oplossen
- Budgetcoaching

Vul het formulier in via onze website, www.doetinchem.
nl/financiele-ondersteuning, of neem contact met ons op
via (0314) 377 377.
Regelingen
Het BvFO biedt verschillende regelingen aan voor huishoudens met een lager inkomen.
• Het Meedoenarrangement:
Gebrek aan geld mag geen reden zijn om niet mee
te doen. Het Meedoenarrangement heeft een gevarieerd aanbod aan activiteiten zodat u mee kunt doen
aan de samenleving: van sport en cultuur tot scholing,

De energietoeslag
Tegemoetkoming energiekosten
De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden
hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening.
Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens
met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming in de energiekosten: de energietoeslag. De
energietoeslag was eerst € 800,- maar is verhoogd
met € 500,-. De hoogte van de energietoeslag is
€ 1.300,- per huishouden en is eenmalig.
Heeft u al € 800,- aan energietoeslag
ontvangen?
Dan hoeft u nu niets te doen. De verhoging van € 500,krijgt u automatisch op uw rekening gestort. Dit doen wij
op het rekeningnummer waar u ook de € 800,- heeft ontvangen. Uiterlijk 14 oktober heeft u de aanvulling op uw
rekening ontvangen.

Vanaf 14 oktober kunt u de energietoeslag
aanvragen
Heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd? Of,
hebben wij uw aanvraag afgewezen omdat u een te
hoog inkomen had en is uw inkomen de laatste drie
maanden naar beneden gegaan tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u de volledige energietoeslag van
€ 1.300,- (weer) aanvragen. U kunt dit doen via het formulier dat vanaf 14 oktober 2022 op onze website staat:
www.doetinchem.nl/energietoeslag. Hier vindt u ook de
voorwaarden waar u aan moet voldoen om aanspraak te
maken op de toeslag.
Lukt het u niet om een digitale aanvraag te doen? Buurtplein Inloop helpt u graag bij de aanvraag van de energietoeslag. Kijk op www.buurtplein.nl/buurtplein-inloop.

Iedereen heeft wel eens momenten dat het wat
minder goed gaat. Familie, vrienden en buren
kunnen dan vaak helpen. Soms heeft iemand
een steuntje nodig omdat het niet lukt een passende oplossing te vinden. U kunt dan terecht bij
Buurtplein.
Bij Buurtplein werken verschillende soorten experts. Zij
luisteren naar u, denken met u mee en helpen u vooruit.
U hoeft het dus echt niet alleen te doen.

Buurtplein helpt u graag op weg
Elke dag kunt u terecht bij de Buurtplein Inloop. Daar
zitten verschillende medewerkers en vrijwilligers van
Buurtplein voor u klaar. Zij kunnen u direct op weg
helpen. Bijvoorbeeld met het begrijpen van een brief of
rekening. Ook kunnen zij uitzoeken of u recht heeft op
een bepaalde regeling. De Buurtplein Inloop is gratis en
zonder afspraak te bezoeken. Ook kan Buurtplein doorverwijzen naar andere organisaties en fondsen zoals de
Voedselbank en de Mini Mannamarkt.

€

Financiële zorgen? Trek aan de bel!
Maakt u zich zorgen over uw financiën? Over bijvoorbeeld de hoge energierekening en of u nog wel boodschappen kunt doen? Heeft u schulden of denkt u dat u
recht heeft op een regeling? Problemen met geld kunnen
veel stress geven. Blijf er niet mee zitten en vraag hulp.
Je kunt hiervoor terecht bij het Bureau voor Financiële
Ondersteuning van gemeente Doetinchem, maar zeker
ook bij Buurtplein.

ontspanning en creativiteit. Ook voor mensen met een
beperking is er aanbod.
Meld je aan via: www.meedoenarrangement.nl
• De gemeentepolis (GarantVerzorgd)
GarantVerzorgd is een collectieve zorgverzekering
van zorgverzekeraar Menzis in samenwerking met de
gemeente Doetinchem. GarantVerzorgd vergoedt veel
meer medische kosten dan andere zorgverzekeringen.
Uit de aanvullende verzekering krijgt u een extra vergoeding voor onder andere brillen, hoortoestellen,
tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo. Kijk voor
meer informatie op www.gezondheidverzekerd.nl

Hulp nodig? Met Buurtplein
staat u er niet alleen voor

Contact met Buurtplein?
Op www.buurtplein.nl vindt u de tijden en locaties van de
Buurtplein Inloop. Buurplein is te bereiken via (0314) 341
919. Liever een e-mail sturen? Dat kan naar info@buurtplein.nl. Op de website kunt u ook een contactformulier
invullen.

Het Ondernemerssteunpunt (OSP)
Bent u ondernemer en heeft u een hulpvraag? Het Ondernemerssteunpunt Aalten Doetinchem kijkt graag kosteloos en vrijblijvend met u mee naar de mogelijkheden.
Zij bieden financiële ondersteuning, begeleiding en advies
aan zowel startende als gevestigde ondernemers en
kijken mee naar doorstartmogelijkheden voor gevestigde
ondernemers. Wilt u stoppen met uw bedrijf? Ook dan
kan het OSP u helpen.

Kĳk voor meer
informatie over hulp
bĳ geldproblemen op
www.ondernemerssteunpunt.nl

Om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden werkt
het OSP met een groot netwerk van partners, zoals consulenten op het gebied van Bbz en schuldhulpverlening.
Ook voor coaching, training of opleiding kunt u ook
contact opnemen. Het OSP kan u informeren en uw
mogelijkheden samen met u inventariseren.

Contact
Heeft u behoefte aan ondersteuning of heeft u een
vraag/vragen? Neem gerust contact op. U kunt het OSP
bereiken op (0314) 654 656 en via contact@ondernemers-steunpunt.nl. Of vul het contactformulier in op de
website www.ondernemers-steunpunt.nl.

