ISD BOL

Paarse kaart

Vergoeding voor de kosten
van activiteiten voor volwassenen
vanaf 19 jaar en internetkosten.
Geef uw leven extra kleur met de paarse kaart

Het leven is duur. Soms is het lastig om rond te komen. Iets extra’s voor
uzelf schiet er dan vaak bij in. Muziekles of sporten bijvoorbeeld. Terwijl dat
nou juist leuke en leerzame dingen zijn. Wij helpen u graag vooruit.

Spelregels

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

Andere gemeentekaarten

Uw gemeente doet meer voor u. Naast de paarse kaart zijn er nog twee
gekleurde gemeentekaarten.
- een grijze kaart voor de kosten van budgetbeheer, medische kosten,
tegemoetkoming VGZ Zuid-Limburg, woonkostentoeslag en overige
bijzondere kosten.
- een groene kaart voor de kosten van bewindvoering, hulp van een
advocaat en ziekenbezoek.

Vergoeding voor de
kosten van activiteiten
voor volwassenen
vanaf 19 jaar en
internetkosten

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 paarse kaart voor?

Iedereen vanaf 19 jaar kan een paarse kaart krijgen
van € 150 of € 75. Dit geld is voor een sport-, muziek-,
culturele of ontspanningsactiviteiten. Ook kunt u een
vergoeding krijgen voor een abonnement op internet.
Heeft u bijvoorbeeld een lidmaatschap bij een sportvereniging?
Dan kunt u een vergoeding hiervoor aanvragen. U moet namelijk
wel een lidmaatschap hebben.
Woont u in Brunssum? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding voor
eenmalige culturele activiteiten. U hoeft hiervoor dan geen
lidmaatschap te hebben.

Internetabonnement
Iedereen maakt gebruik van internet. Heeft u een laag inkomen?
Dan kunt u mogelijk extra geld krijgen voor de kosten van het internetabonnement.
Heeft u een kind dat 9 jaar of ouder is op 1 januari van het kalenderjaar? Dan kunt u
een extra paarse kaart krijgen voor een internetabonnement.

Zo werkt het
Thuis aanvragen met uw DigiD
Bij ISD BOL vraagt u de paarse kaart snel en gemakkelijk aan met uw DigiD. U gaat
daarvoor naar de website www.isdbol.nl. Bij Direct Regelen klikt u op de paarse kaart
van uw keuze.
Voordat u inlogt, legt u klaar:
- uw IBAN
- de gegevens van uw inkomen en vermogen over januari 2019.
U beantwoordt een paar vragen. U ziet meteen of u het geld krijgt of niet. Na het
verzenden krijgt u meteen het besluit op uw e-mailadres. Binnen één werkdag hebt u
het geld op uw bankrekening.

Voor wie?
Paarse kaarten zijn er voor
volwassenen vanaf 19 jaar.
U hoeft alleen te laten zien
dat u de extra hulp nodig hebt.

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.
Neem de volgende gegevens mee:
- uw identiteitsbewijs
- uw IBAN
- de gegevens van uw inkomen en vermogen over januari 2019.
In Brunssum kunt u terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
08:30 tot 12:30 uur. In Landgraaf kunt u terecht op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 08:30 tot 09:30 uur.

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.
Het spreekuur gemeentekaarten is in Brunssum elke dinsdagochtend tussen 09:00 en
12:30 uur zonder afspraak.
In Landgraaf is het spreekuur gemeentekaarten op maandag tussen 12:30 en 16:00 uur.
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.
Let op: u moet de vergoeding voor deze kosten aanvragen voor 1 maart van het volgende
kalenderjaar.

Controle ISD BOL
ISD BOL onderzoekt achteraf of alles goed is gegaan. Daarom vragen wij u de volgende
gegevens te bewaren. Dit is nodig tot een half jaar na uw aanvraag. Het gaat om:
- uw inkomens- en vermogensgegevens over de maand januari van het kalenderjaar
waarin de kosten zijn gemaakt. Inkomen is zonder de vakantietoeslag;
- de betaalbewijzen van de lidmaatschappen van de verenigingen en het internetabonnement.
Breng ons de gegevens als wij er om vragen. Ligt uw inkomen of vermogen toch boven
de maximale grens? Hebt u de gegevens niet meer? Dan moet u het ontvangen geld
terugbetalen.

Het inkomen dat u maximaal mag hebben
voor een paarse kaart vanaf januari 2019
Hieronder ziet u hoeveel inkomen u mag hebben om een hele of halve paarse kaart te
krijgen. De bedragen zijn netto exclusief vakantietoeslag en gelden per januari 2019.
21 jaar tot
pensioengerechtigde leeftijd

vanaf
pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden

€ 1531

€ 1601

€ 1634

€ 1709

Alleenstaande ouders

€ 1392

€ 1462

€ 1486

€ 1560

Alleenstaanden

€ 1044

€ 1114

€ 1114

€ 1189

Bijdrage maximaal

€ 150

€ 75

€ 150

€ 75

Woont u in de voormalige gemeente Onderbanken? Kijk dan in de tabel hieronder.
21 jaar tot
pensioengerechtigde leeftijd

vanaf
pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden

€ 1671

€ 1783

Alleenstaande ouders

€ 1504

€ 1605

Alleenstaanden

€ 1184

€ 1263

Bijdrage maximaal

€ 150

€ 150

Het vermogen dat u maximaal mag hebben
voor een paarse kaart in 2019
- Alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden samen € 12.240,00
- Alleenstaande € 6.120,00
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Versie januari 2019

Hebt u vragen over het digitaal aanvragen?
Neem dan contact met ons op via 045 - 573 57 45.
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:30 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.

