ISD BOL

Vergoeding van bijzondere kosten:
budgetbeheer - medische kosten

Grijze kaart

Extra kleur, extra mogelijkheden

Het leven is duur. Zeker als u een laag inkomen hebt. Wij proberen iedereen
vooruit te helpen. Zo kunt u bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor
kosten van budgetbeheer en medische kosten.

Spelregels

Hoe het werkt leest u in deze folder. Er zijn natuurlijk wel wat spelregels,
maar we houden het gemakkelijk.

Andere gemeentekaarten

Uw gemeente doet meer voor u. Naast de grijze kaart zijn er nog twee
gekleurde gemeentekaarten.
- een paarse kaart voor de kosten van activiteiten voor volwassen vanaf 19 jaar.
- een groene kaart voor de kosten van bewindvoering, hulp van een advocaat
en ziekenbezoek.

Vergoeding van
bijzondere kosten!
Budgetbeheer
Medische kosten

Wie zegt dat een steuntje
in de rug niet leuk kan zijn?
De gemeentekaarten
geven nét dat beetje
extra kleur aan je leven.

Waar staat een grijze kaart voor?

Budgetbeheer
Wanneer u schulden hebt, kan het soms nodig zijn om iemand anders de rekeningen te
laten betalen. Dit noemen wij budgetbeheer. Er moet een reden voor zijn, u kunt er niet
zelf voor kiezen.
Woont u in Brunssum, dan verlenen wij geen bijzondere bijstand in de kosten van budgetbeheer. Budgetbeheer is gratis als dit gebeurt door de Kredietbank Limburg (KBL) na een
verwijzing door het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijn.
Woont u in Landgraaf of in de voormalige gemeente Onderbanken, dan kunt u bijzondere
bijstand krijgen. U moet wel samen met uw budgetbeheerder laten zien dat budgetbeheer
nodig is. Dat kan maximaal 2 jaar en wij verbinden er altijd een traject budgetbegeleiding
aan. Bij budgetbegeleiding leert u hoe u na afloop van het budgetbeheer weer zelf uw
geldzaken kunt regelen. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding sluiten wij aan
bij de pakketten van de Kredietbank Limburg.
Kiest u voor een andere budgetbeheerder en brengt deze hogere kosten in rekening dan
de Kredietbank Limburg? Dan blijven de extra kosten voor uw eigen rekening. Zijn uw
kosten lager dan die van een vergelijkbaar pakket van de
Kredietbank Limburg? Dan is de bijzondere bijstand niet
hoger dan de echte kosten.

Medische kosten
Maakt u medische kosten die uw zorgverzekering niet betaalt? Gebruik een grijze kaart,
want misschien kan de gemeente u verder
helpen. U moet wel uitleggen waarom u
extra medische kosten maakt. Er is voor u
namelijk VGZ Zuid-Limburg.

Zo werkt het

- Thuis aanvragen met uw DigiD | Bij ISD BOL vraagt u de grijze kaart snel en
gemakkelijk aan met uw DigiD. U gaat daarvoor naar de website www.isdbol.nl.
Bij Direct Regelen klikt u op de grijze kaart van uw keuze. U hoeft maar een paar
vragen te beantwoorden. U krijgt dan van ons zo snel mogelijk antwoord.
- Digitaal aanvragen bij ISD BOL | Hebt u liever een handje hulp met digitaal
aanvragen? Kom dan naar ISD BOL. Wij helpen u bij het aanvragen.
- Aanvragen op papier | Wilt u op papier aanvragen? Ook dat kan. U haalt dan het
aanvraagformulier op tijdens het spreekuur gemeentekaarten en levert het hier in.
Als u geen bijstandsuitkering hebt levert u ook een formulier waarop u inkomen en
vermogen staat. Het verwerken van aanvragen op papier duurt het langst.
Wilt u een afspraak maken? Op de achterkant van deze folder staan alle openingstijden,
spreekuurtijden en telefoonnummers.

Voor wie?

Grijze kaarten zijn er voor jong en oud, alleenstaanden en ouders met kinderen. U hoeft
alleen te laten zien dat u ondersteuning nodig hebt. De volgende vier punten moeten
gelden:
- U kunt de kosten niet met een van de andere twee gemeentekaarten vergoed krijgen
- Het gaat om kosten die noodzakelijk zijn in uw bijzondere situatie (kosten die u moet
maken; u kunt er niet onderuit)
- Het gaat om voor u bijzondere omstandigheden (er is iets speciaals aan de hand)
- De kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed (u kunt nergens anders
aankloppen)

Zorgverzekering VGZ Zuid-Limburg
Wij vinden uw gezondheid belangrijk. Daarom hoort een goede zorgverzekering.
Ook voor mensen met een lager inkomen. Wij raden u daarom de speciale zorgverzekering VGZ Zuid-Limburg aan. U krijgt kosten vergoed, die voor veel mensen
in de extra zorgverzekering zitten.

Samenstelling zorgverzekering VGZ Zuid-Limburgpakket 2019
Geen eigen risico | Het eigen risico van € 385 is meeverzekerd.
€ 500 meeverzekerd | De eigen bijdrage.
€ 400 meeverzekerd | De eigen bijdrage WMO.
De vergoeding wordt per verzekerde verstrekt.
Tot 150% van de bijstandsnorm | Dit wordt interessant op het moment dat u een baan
vindt. U hoeft dan namelijk niet te wisselen van verzekering.
- € 120 tegemoetkoming | De ISD BOL gemeenten geven een tegemoetkoming van
€ 120 of € 60 per kalender jaar per betalende verzekerde in de kosten van de verzekering. Hierbij gelden bepaalde inkomensgrenzen.
-

Aanmelden / informatie
Hebt u een laag inkomen, maar bent u nog niet verzekerd via VGZ Zuid-Limburg?
Bel gratis 0800 250 00 10 en vraag of u recht hebt op deze verzekering. Dat is belangrijk!
Als u zich via VGZ Zuid-Limburg kunt verzekeren, moet u dat zeker doen (steeds per
1 januari van een jaar). Het informatie- en aanmeldpakket haalt u af aan de balie van
ISD BOL. Informatie vindt u ook via www.vgz.nl/zuidlimburg.

Inkomensgrenzen tegemoetkoming VGZ

In de tabellen hieronder staat een overzicht van de inkomensgrenzen voor de tegemoetkoming VGZ Zuid-Limburg. De bedragen zijn netto exclusief vakantietoeslag en gelden per
januari 2019.
Hebt u een netto-inkomen minder dan de bedragen in het overzicht in de eerste kolom, dan
kunt u mogelijk per grijze kaart bijzondere bijstand ontvangen. Is uw inkomen hoger? Dan
kunt u toch een grijze kaart indienen. Misschien krijgt u een deel van de kosten vergoed.
21 jaar tot
pensioengerechtigde leeftijd

vanaf
pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden

€ 1531

€ 1601

€ 1634

€ 1709

Alleenstaande ouders

€ 1392

€ 1462

€ 1486

€ 1560

Alleenstaanden

€ 1044

€ 1114

€ 1114

€ 1189

€ 60

€ 120

€ 60

Bijdrage VGZ Zuid-Limburg € 120

Let op: woont u in de voormalige gemeente Onderbanken en wilt u de tegemoetkoming
VGZ Zuid-Limburg aanvragen? Kijk dan in onderstaande tabel voor de inkomensgrenzen.
21 jaar tot
pensioengerechtigde leeftijd

vanaf
pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden

€ 1671

€ 1783

Alleenstaande ouders

€ 1504

€ 1605

Alleenstaanden

€ 1184

€ 1263

Bijdrage VGZ Zuid-Limburg € 120

Inkomensgrenzen

In de tabel hiernaast staat een overzicht van de inkomensgrenzen voor de overige
vergoedingen van de grijze kaart. De bedragen betreffen de netto maandinkomens
inclusief vakantietoeslag per januari 2019.
Let op: bij grijze kaarten geldt een drempel van € 50,00. Dit betekent dat de kosten vanaf
50 euro worden vergoed. Heeft u een lager bedrag? Wacht dan totdat u een totaalbedrag
van 50 euro of meer hebt. Vraag dan de vergoeding voor deze kosten in één keer aan.

€ 120

21 jaar tot
pensioengerechtigde leeftijd

vanaf
pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden

€ 1612

€ 1720

Alleenstaande ouders

€ 1466

€ 1564

Alleenstaanden

€ 1099

€ 1173

Vermogensgrenzen

De vermogensgrens voor het recht hebben op het geld van de grijze kaart is per
januari 2019 voor een alleenstaande € 6.120,00 en voor een alleenstaande ouder en
gehuwden/samenwonenden samen € 12.240,00.

Vergoeding van bijzondere kosten:
Gegevens
ISD- BOL
budgetbeheer
medische kosten
E-mail: info@isdbol.nl
Extra kleur,
extra mogelijkheden
Internet:
www.isdbol.nl
Het leven is duur. Zeker als u een laag inkomen hebt. Wij proberen iedereen
vooruit te helpen. Zo kunt u bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor
kosten van budgetbeheer en medische kosten.

Openingstijden
Spelregels

ISD
Brunssum
| Lindeplein
1, Brunssum
HoeBOL-kantoor
het werkt leest
u in deze
folder. Er zijn
natuurlijk wel wat spelregels,
-maar
Maandag,
dinsdag,
donderdag en vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur
we houden
het gemakkelijk.
- Spreekuur gemeentekaarten: dinsdag van 09:00 tot 12:30 uur (zonder afspraak).

Andere gemeentekaarten

Uw BOL-kantoor
gemeente doet
meer voor
u. Naast de grijze
kaart zijn er nog twee
ISD
Landgraaf
| Sweelinckplein
1, Landgraaf
gekleurde
gemeentekaarten.
- Binnenlopen zonder afspraak: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
- en
eenvrijdag
paarsevan
kaart
voor
kosten
08:30
totde09:30
uurvan activiteiten voor volwassen vanaf 19 jaar.
- een groene kaart voor de kosten van bewindvoering, hulp van een advocaat
- Spreekuur gemeentekaarten: maandag 12:30 tot 16:00 uur.
en ziekenbezoek.
Maak hiervoor een afspraak. Een afspraak maken kan op twee manieren.
1. U gaat naar www.isdbol.nl. Klik op werkzoekenden en daarna op spreekuur
gemeentekaarten. U ziet hier wat u moet doen.
2. Bel het nummer 045 - 525 37 47. U krijgt een medewerker aan de lijn die
met u een afspraak maakt.

Versie januari 2019

Algemeen telefoonnummer voor niet-cliënten: 045 - 525 37 47
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur
maandag t/m donderdag van 13:30 tot 16:00 uur

Wie zegt dat een steuntje
in de rug niet leuk kan zijn?
De gemeentekaarten
Intergemeentelijke sociale dienst | Brunssum | Onderbanken | Landgraaf
geven |nét
dat beetje
Postbus 114 | 6440 AC Brunssum | 045 - 525 37 47 | info@isdbol.nl
www.isdbol.nl
extra kleur aan je leven.

