
Tegemoetkomingen
Extra’s voor mensen met een laag 
inkomen en weinig vermogen.
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Halte Werk is een samenwerking van de 
gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. Wij 
werken voor inwoners uit deze gemeenten  
met een laag inkomen en weinig vermogen

Met het programma ‘Bereken uw recht’ ziet u snel of u recht 
heeft op een gemeentelijke tegemoetkoming.  
Ga naar www.haltewerk.nl/berekenuwrecht en vul uw  
gegevens in.   

Bereken uw recht

Halte Werk

www.haltewerk.nl
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Halte Werk is de sociale dienst van de gemeenten 
Alkmaar en Dijk en Waard

◆ Woont u in de gemeente Alkmaar of Dijk en Waard?

◆ Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen?

Als u in één van onderstaande situaties zit krijgt u misschien een financiële 
tegemoetkoming.

De school van  
mijn kind (4-18 jaar) vraagt  

om een ouderbijdrage  
(ouderbijdrage) 

Blz. 7

In welke situatie
ontvang ik mogelijk

een tegemoetkoming?

Ik wil een goede 
zorgverzekering voor
een lage prijs (CZM)

Blz. 8

Ik ontvang graag korting
op bijvoorbeeld sporten en  
bibliotheek (kortingspas)

Blz. 6

Ik leef minstens 3 jaar van  
het minimuminkomen en heb

geen zicht op werk
(individuele inkomenstoeslag)

Blz. 10

Ik maak door
speciale omstandigheden bijzondere 

kosten die ik niet kan betalen 
(bijzondere bijstand)

Blz. 12 Ik ben een student  
met een arbeidsbeperking 

(studietoeslag) 
Blz. 11computerregeling 

Blz. 13

Bovenstaande tegemoetkomingen vraagt u aan bij Halte Werk. Kijk op blz. 14 
hoe u een tegemoetkoming aanvraagt.

Bij deze brochure hoort een los inlegvel. Daarop staat informatie over de 
regelingen en voorwaarden per gemeente. Ontbreekt het inlegvel?  
Klik hier om het te downloaden.

https://www.haltewerk.nl/fileadmin/Halte_werk/bijlagen/Inlegvel_Brochure_Tegemoetkomingen_2022.pdf
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Heeft u weinig geld om van te leven? Vanuit die situatie kan het voorkomen dat 
u sommige bijzondere en noodzakelijke kosten niet kunt betalen. Voorbeelden 
van deze kosten staan op blz. 12. Ook meedoen aan sport en cultuur is niet altijd 
mogelijk.
Als inwoner van de gemeente Alkmaar of Dijk en Waard kunt u dan misschien 
een financiële tegemoetkoming van Halte Werk krijgen.

Basisvoorwaarden
◆ u woont in de gemeente Alkmaar of Dijk en Waard;
◆ u heeft een laag inkomen en weinig vermogen.

Uw halte voor tegemoetkomingen



TIP

5

Op het inlegvel bij deze brochure staat per tegemoetkoming hoeveel 
inkomen en vermogen u mag hebben. Is uw inkomen en vermogen 
lager dan het genoemde bedrag? Dan heeft u een laag inkomen en 
weinig vermogen.

Geldplan Halte Werk
Geldplan Halte Werk geeft tips om uw uitgaven te verminderen en  
uw inkomsten te verhogen. Mooi meegenomen, niet laten liggen dus!  
U vindt Geldplan Halte Werk op www.haltewerk.nl/geldplan. 

Meer geld besparen? 
Vind adressen voor meer voordeel op blz. 16.

Let op! 
◆ Woont u samen met uw partner?  Dan telt het inkomen en vermogen 
  van u én uw partner allebei mee.

◆ Zit u in een schuldregeling?  Dan voldoet u (meestal) aan de
  inkomensgrens.

https://www.haltewerk.nl/fileadmin/Halte_werk/bijlagen/Inlegvel_Brochure_Tegemoetkomingen_2022.pdf
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 Ik ontvang graag korting
op bijvoorbeeld sporten en

bibliotheek.

Kortingspassen
Huygenpas; voor inwoners van voorheen Heerhugowaard
AlkmaarPas; voor inwoners van Alkmaar
MeedoenPas; voor inwoners van voorheen Langedijk

Wat is de Huygenpas, AlkmaarPas en MeedoenPas Langedijk?
Een pas die zorgt voor extra financiële ondersteuning voor u en uw gezin.  Met de 
pas kunt u betalen bij aangesloten organisaties. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan 
de bioscoop of het theater. Of gebruik het voor het lidmaatschap van een sport-
vereniging of de bibliotheek.  

Welk budget krijgt u bij een kortingspas?
Op het inlegvel bij deze brochure ziet u welk budget u bij de pas krijgt. Of kijk voor 
meer informatie op www.haltewerk.nl/kortingspassen.
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De school van  
mijn kind (4-18 jaar) vraagt

om een ouderbijdrage. 

Ouderbijdrage

Wat is de ouderbijdrage?
De school van uw kind brengt jaarlijks de ouderbijdrage bij u in rekening.  
Deze bijdrage is belangrijk voor de school om extra activiteiten van te organiseren. 
Daarom betaalt Halte Werk de ouderbijdrage voor mensen met weinig geld. 
Zo kan uw kind gewoon meedoen met schoolactiviteiten. Deze bijdrage is 
verbonden aan de kortingspas. 

Voorwaarden?
◆ U heeft (een) schoolgaand(e) kind(eren) tussen de 4 en 18 jaar; 
◆ U heeft een Huygenpas, AlkmaarPas of MeedoenPas Langedijk.  

Heeft u de pas niet? Vraag ‘m aan!

Hoe vraag ik de vergoeding aan?
U laat uw kortingspas aan school zien. 

Wat is de hoogte van de vergoeding?
De hoogte van de vergoeding staat op het inlegvel bij deze brochure.

https://www.haltewerk.nl/fileadmin/Halte_werk/bijlagen/Inlegvel_Brochure_Tegemoetkomingen_2022.pdf
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Collectieve Zorgverzekering Minima

Wat is de Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)?
Dit is een zorgverzekering speciaal voor mensen met een minimuminkomen.
Met deze verzekering heeft u voor een lage prijs een uitgebreide vergoeding.
De premie is extra laag omdat de gemeente én zorgverzekeraar Univé u beide 
korting geven.

Goed verzekerd met de CZM!
◆ De gemeente betaalt mee aan de premie
◆ Korting op de basisverzekering
◆ Keuzepakket ‘€ 0,- eigen risico’
◆ Uitgebreide vergoeding
◆ Univé accepteert de aanvraag, ongeacht uw gezondheid

Beste keus: het gemeentepakket met € 0,- eigen risico
U kunt kiezen uit twee pakketten: Compact en Compleet met ’€ 0,- eigen risico’. Bij 
het pakket Compleet is het wettelijk eigen risico meeverzekerd. Daardoor
hoeft u niet ineens geld aan de zorgverzekeraar te betalen.

Ik wil een goede
zorgverzekering voor 

een lage prijs.

Let op! In de loop van het jaar overstappen op de Collectieve Zorgverzekering Minima is 
alleen mogelijk als u al verzekerd bent bij Univé. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. 
Deze leest u op www.haltewerk.nl/CZM.
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Wat moet ik maandelijks betalen en wat is verzekerd?
De premies van de pakketten vindt u op het inlegvel bij deze brochure.
Een overzicht van de vergoedingen ziet u op www.gezondverzekerd.nl
(vul uw gemeente in).

Sluit een andere zorgverzekering beter aan bij uw zorgbehoefte?
U kunt mogelijk een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de premie via
bijzondere bijstand. Lees meer over ‘bijzondere bijstand’ op blz. 12.

Verwacht u dat u, òf een van uw gezinsleden, veel zorgkosten 
gaat maken?
Dan moet u het Keuzepakket Compleet met ‘€ 0,- eigen risico’ zeker bekijken.
U heeft zo méér verzekering voor minder geld.

https://www.haltewerk.nl/fileadmin/Halte_werk/bijlagen/Inlegvel_Brochure_Tegemoetkomingen_2022.pdf
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Individuele inkomenstoeslag

Wat is de individuele inkomenstoeslag?
De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt krijgen als u
(én uw partner) lang van een laag inkomen moet(en) leven.

Voorwaarden?
◆ u had de afgelopen 36 maanden een laag inkomen en weinig vermogen.  

(Hoeveel dat is staat op het inlegvel bij deze brochure);
◆ u heeft geen zicht om door werk uw inkomen te verbeteren;
◆ u bent ouder dan 21 jaar, maar jonger dan de AOW-leeftijd;
◆ u ontving de laatste 12 maanden de toeslag niet;
◆ als u een partner heeft, moet u beiden aan de voorwaarden voldoen.

Let op! In de volgende situaties heeft u géén recht op de inkomenstoeslag:
◆ U heeft in de laatste 12 maanden een korting op uw uitkering gekregen omdat u  

niet aan de arbeidsverplichting voldeed.
◆ U heeft in de laatste 36 maanden een boete gehad omdat u inkomsten niet  

heeft gemeld.
◆ Je bent student (dus je hebt zicht op inkomensverbetering).

Wat is de hoogte van de toeslag?
De hoogte van de toeslag staat op het inlegvel bij deze brochure.

Ik leef minstens 3 jaar van
het minimuminkomen en
heb geen zicht op werk.

https://www.haltewerk.nl/fileadmin/Halte_werk/bijlagen/Inlegvel_Brochure_Tegemoetkomingen_2022.pdf
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Studietoeslag

Wat is de studietoeslag?
Ben je student en heb je een arbeidsbeperking? Naast studiefinanciering heb je 
misschien recht op een extra studietoeslag. Studeren is duur en studiefinanciering 
is vaak niet voldoende om alle kosten van te betalen. Met een arbeidsbeperking 
kun je dit bedrag niet altijd aanvullen met een bijbaan. Daarom kun je mogelijk de  
studietoeslag krijgen. 

Voorwaarden?
◆ Je bent 15 jaar of ouder;
◆ Je hebt recht op 
 – studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) 
  of 
 – een tegemoetkoming volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en  

 schoolkosten (WTOS);
◆ Je kunt door een medische beperking blijvend of voor een lange tijd niet  

bijverdienen naast je studie;
◆ Je hebt geen recht op een Wajong-uitkering.

Voor de studietoeslag telt je vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) niet mee.

Wat is de hoogte van de toeslag?
De hoogte van de toeslag staat op het inlegvel bij deze brochure.

Ik ben een student
met een arbeidsbeperking.

https://www.haltewerk.nl/fileadmin/Halte_werk/bijlagen/Inlegvel_Brochure_Tegemoetkomingen_2022.pdf
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Bijzondere bijstand

Wat is bijzondere bijstand?
Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten.
Het zijn kosten van bijvoorbeeld zorg, vervoer en voorzieningen:
– die u niet van uw loon of uitkering kunt betalen;
– die u maakt door speciale omstandigheden;
– die u niet kunt voorkomen;
– die u nergens anders (volledig) vergoed krijgt.

Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten:
◆ Eigen bijdrage voor thuiszorg en ziekenvervoer
◆ Eigen bijdrage voor rechtsbijstand
◆ Kosten van bewindvoering, curator- en mentorschap
◆ Reiskosten (buiten de gemeente) voor bezoek aan partner/kinderen in detentie 

of ziekenhuis/verpleging/school
◆ Extra kosten door een ziekte of beperking. Bijvoorbeeld extra kosten voor  

verwarming, dieet, maaltijd, slijtage en bewassing
◆ Eigen bijdrage voor kosten kinderopvang bij een SMI* of VVE**
◆ Eigen bijdrage kinderopvang als u een uitkering ontvangt van Halte Werk
◆ Alarmeringskosten

Ik maak door
speciale omstandigheden
bijzondere kosten die ik

niet kan betalen.

Sluit een andere zorgverzekering dan de Collectieve Zorgverzekering voor Minima 
(CZM) beter aan bij uw zorgbehoefte?
Dan ontvangt u via de bijzondere bijstand mogelijk een bijdrage aan de kosten van uw
zorgpremie. Dit heet de ‘Maatwerkvoorziening’. Lees meer over de CZM op blz. 8.

* Sociaal Medische Indicatie 
** Voor- en Vroegschoolse Educatie
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Computerregeling

Wat is de computerregeling?
Als u kinderen heeft, kunt u soms via de bijzondere bijstand een computer krijgen. 
De computer wordt geleverd door het bedrijf ICT vanaf Morgen. U krijgt dus  
geen geld om zelf een computer te kopen. Ook goed om te weten is dat er geen 
vergoeding is voor de kosten van een printer en internet.

Voorwaarden?
Voor inwoners van de gemeente Alkmaar:
◆ Uw kind (12 t/m 17 jaar) zit op het voortgezet onderwijs; 
◆ Uw gezin leeft langer dan drie jaar van een laag inkomen;   
◆ Uw gezin heeft de afgelopen 5 jaar geen gebruik gemaakt van de regeling;
◆ Er wordt 1 computer per gezin vergoed.

Voor inwoners van de gemeente Dijk en Waard:
◆ Uw kind (7 t/m 17 jaar) zit op school;
◆ Uw gezin leeft langer dan 6 maanden  

van een laag  inkomen: 
◆ Voor uw kind is de afgelopen 3 jaar  

geen gebruik gemaakt van  
de regeling.

Hoe hoog is de vergoeding?
De hoogte van bijzondere bijstand verschilt. Deze hangt af van de kosten
die u maakt en van uw persoonlijke situatie.

Als uw inkomen:
◆ lager is dan de inkomensgrens van de regeling        krijgt u uw kosten mogelijk 

volledig vergoed.
◆ net boven de inkomensgrens van de regeling ligt        krijgt u uw kosten mogelijk 

gedeeltelijk vergoed.

De hoogte van de maatwerkvoorziening  
staat op het inlegvel bij deze brochure.

Ik kan geen 
computer betalen voor 

mijn schoolgaande 
kind.

https://www.haltewerk.nl/fileadmin/Halte_werk/bijlagen/Inlegvel_Brochure_Tegemoetkomingen_2022.pdf
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Hoe vraag ik
tegemoetkomingen aan?

Ga naar 
www.haltewerk.nl/formulieren.

Log in met uw DigiD 
óf download het

aanvraagformulier.

U kunt ook langskomen
op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur. 
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Geen internet?
In de bibliotheek kunt u gebruik maken van internet. Of vraag een  
papieren formulier aan bij Halte Werk.

Vragen?

Problemen met het formulier invullen?
Het Formulierenpunt helpt u graag! 
Lees meer op blz. 18.

Ik ben klant bij Halte Werk Ik ben geen klant bij Halte Werk

Bel met uw klantmanager, Bel 14 072 (kies ‘Alkmaar’ en vraag
het telefoonnummer is bij u bekend. naar Halte Werk)

Kom naar ons inloopspreekuur (ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur) in het Stadskantoor.
Adres: Mallegatsplein 10 in Alkmaar
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Meer tips om rond te komen

Er zijn meer manieren om te besparen op uw uitgaven. Kijk bijvoorbeeld eens naar
uw kosten voor vervoer en energie.

Met een goed overzicht van uw inkomsten en uitgaven ziet u beter hoeveel u uit-
geeft en waarop u misschien kunt besparen. Een handige manier om uw uitgaven 
bij te houden is ze op te schrijven in een notitieblok. Daar noteert u wat u per dag 
uitgeeft, bijvoorbeeld aan boodschappen.

Op www.nibud.nl vindt u meer tips.

Vergeet niet al uw voordeel te benutten.

Gebruik ‘Geldplan Halte Werk’ om geld te besparen en ‘Bereken uw recht’ om te
controleren of u recht heeft op een tegemoetkoming.
U vindt deze op www.haltewerk.nl/geldplan en www.haltewerk.nl/berekenuwrecht.

Lees ook de informatie hieronder.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kunt u door een te laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet (geheel) betalen?
Dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Gemeente Dijk en Waard Gemeente Alkmaar
De Binding Mallegatsplein 10
Bosgroet 2 1815 AG Alkmaar
1722 KC Zuid-Scharwoude 14 072
 www.alkmaar.nl
Gemeentehuis Heerhugowaard
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard

072 575 55 55
www.dijkenwaard.nl
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Belastingdienst

Speciale toeslagen
Misschien kunt u uw inkomen aanvullen
met een toeslag. De Belastingdienst heeft 
een aantal regelingen voor mensen met
een laag inkomen. Bijvoorbeeld:
◆ huurtoeslag: een toeslag voor de  

kosten van uw huur;
◆ zorgtoeslag: een toeslag voor de  

kosten van uw zorgverzekering;
◆ kindgebonden budget: een bijdrage 

voor de kosten van uw kinderen;
◆ kinderopvangtoeslag: een bijdrage  

voor de kosten van kinderopvang.

Korting op belasting
Over inkomen betaalt u belasting. 
Maar u heeft mogelijk recht op 
korting op de belasting die u moet 
betalen. Het gaat om de algemene 
heffingskorting, de arbeidskorting, de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting 
en de levensloopverlofkorting.

Meer informatie
0800 0543 (belastingtelefoon)
www.belastingdienst.nl

UWV
Als uw totale (gezins)inkomen lager is  
dan het sociaal minimum, krijgt u 
misschien een toeslag van het UWV. Een 
toeslag is een aanvulling op uw inkomen 
dat u van het UWV ontvangt.

Meer informatie
088 89 89 294
www.uwv.nl (zoek op ‘toeslag’)

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Krijgt u AOW maar is uw totale inkomen 
lager dan het minimuminkomen? Dan 
vult de ‘aanvullende inkomensvoorziening 
ouderen’ (de AIO-aanvulling) uw inkomen 
aan tot het minimuminkomen. Hoeveel 
AIO-aanvulling u krijgt, hangt af van uw 
inkomsten zoals uw AOW-pensioen, loon 
of een uitkering. Maar het hangt ook af 
van uw woonsituatie.

Meer informatie
030 26 48 200
www.svb.nl (zoek op ‘AIO’)

Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO)
Heeft u schoolgaande kinderen? DUO kent 
deze regelingen:
◆ De tegemoetkoming scholieren voor 

kinderen van 18 jaar en ouder die 
voortgezet onderwijs doen

◆ Een studentenreisproduct voor  
kinderen onder de 18 die een voltijd 
bolopleiding (mbo) doen

◆ Studiefinanciering voor kinderen  
die ouder zijn dan 18 en een voltijd  
bol opleiding doen

◆ Studiefinanciering voor kinderen die 
een hbo- of universitaire opleiding doen

Meer informatie
050 59 97 755
www.duo.nl
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Budgetwinkel
Kunt u uw rekeningen niet op tijd 

betalen? Bent u het financiële 

overzicht kwijt? Houdt u te weinig 

geld over om van rond te komen? 

Heeft u ondersteuning nodig bij het 

aanschrijven van incassobureaus 

of deurwaarders? Inwoners van de 

gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard 

krijgen gratis hulp bij de budgetwinkel. 

Kijk voor actuele openingstijden op 

www.haltewerk.nl/budgetwinkel.

Mallegatsplein 10 (Stadskantoor),

1815 AG Alkmaar

06 1104 20 12

www.haltewerk.nl/contact

Schuldhulpverlening
U kunt door tegenslag in de schulden 
raken. Wanneer u uw rekeningen niet 
meer kunt betalen zijn schulden een 
serieus probleem geworden. U moet 
dan zo snel mogelijk in actie komen. 
Hoe eerder u hulp zoekt, hoe beter. 
Wanneer u er zelf niet uitkomt helpt 
schuldhulpverlening u bij het oplossen 
van uw financiële problemen. Onze 
hulp is gratis! Schuldhulpverlening is 
voor inwoners van de gemeenten  
Alkmaar en Dijk en Waard.

Kom langs bij het inloopspreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Mallegatsplein 10 (Stadskantoor),
1815 AG Alkmaar
14 072 (kies ‘Alkmaar’ en vraag naar 
schuldhulpverlening van Halte Werk)
www.haltewerk.nl/contact
www.haltewerk.nl/schuld

Halte Werk

Nuttige adressen
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Formulierenpunt
Het formulierenpunt helpt inwoners 
van de gemeenten Alkmaar en 
Dijk en Waard bij het invullen van 
gemeentelijke (online) formulieren. 
Actuele openingstijden van de  
locaties vindt u op  
www.haltewerk.nl/formulierenpunt.

Alkmaar
Ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur
Halte Werk (Stadskantoor)
Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar
www.haltewerk.nl/contact
www.haltewerk.nl/formulierenpunt

Heerhugowaard
Woensdag van 10.00 - 13.00 uur
Gemeentehuis
Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard
Formulierenpunt@methhw.nl
www.methhw.nl/formulierenpunt

Donderdag van 10.00 - 13.00 uur
Wijkcentrum de Horst
Van Eedenstraat 5,  
1702 GW Heerhugowaard
Formulierenpunt@methhw.nl
www.methhw.nl/formulierenpunt

Langedijk
Maandag van 19.00 - 20.00 uur
Woensdag van 13.00 - 15.00 uur
Bibliotheek Langedijk (De Binding)
Bosgroet 4, 1722 KC Zuid-Scharwoude
info@bibliotheeklangedijk.nl

Bibliotheek Alkmaar Centrum
Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar
072 51 56 644
info@bibliotheekkennemerwaard.nl
Zie www.bibliotheekkennemerwaard.nl
voor alle locaties in Alkmaar.

Bibliotheek Heerhugowaard
Parelhof 1A, 1703 EZ Heerhugowaard
072 57 64 800
heerhugowaard@bibliotheek- 
kennemerwaard.nl
www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Bibliotheek Langedijk
Bosgroet 4, 1722 KA Zuid-Scharwoude
0226 313 304
www.bibliotheeklangedijk.nl



www.haltewerk.nl

Postbus 8002, 1802 KA Alkmaar
14 072 kies ‘Alkmaar’ en vraag naar Halte Werk
www.haltewerk.nl/contact


