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Elk kwartaal geeft de gemeente Elburg de nieuwsbrief Werk & Inkomen uit.  
Hierin lees je informatie over werk, uitkeringen, rondkomen met je inkomen,  
hulpverlening, beleid en wetswijzigingen. 
 

Bezuinigingen sociaal domein 
 
Zoals in heel veel andere gemeenten, ontkomt ook de gemeente Elburg niet aan bezuinigingen in 
het sociaal domein. In juni heeft de gemeenteraad besloten om op het gebied van de Jeugdwet 
veel maatregelen te nemen om de tekorten op dat budget terug te dringen. Maar dat lijkt niet 
voldoende. Ook op andere gebieden zijn besluiten genomen voor toekomstige bezuinigingen.  
Zo wordt de regeling bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen per 1 januari 2023  
afgeschaft. Wel wordt de individuele inkomenstoeslag vanaf 2023 voor het eerst na 3 jaar in 
plaats van na 5 jaar toegekend. Daarna kan het jaarlijks toegekend worden.  
 
De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als extraatje voor mensen die langdurig een laag  
inkomen en geen zicht op inkomensverbetering hebben. In plaats van bijzondere bijstand voor 
duurzame gebruiksgoederen, kunnen inwoners de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor  
de aanschaf van bijvoorbeeld een wasmachine of andere huishoudelijke apparaten.  
 
Ook heeft de gemeenteraad besloten dat de handhaving op bijstandsfraude goedkoper moet. 
Vanaf 2023 moet er ook bezuinigd worden op de kosten van de Sociale Recherche.  
 
 
 

Wil jij de nieuwste  
vacatures ontvangen?   
Dan kun je je e-mailadres  
doorgeven aan jouw consulent bij 
de gemeente Elburg. Hij/zij zorgt 
er dan voor dat je alle relevante  
vacatures toegestuurd krijgt.

Deze KNIPBON geeft recht op 1 knipbeurt

!

Vanaf oktober gaat kapster Betty weer beginnen met knippen op de  
donderdagochtend in WOC ’t Huiken. U kunt voor een afspraak rechtstreeks 
contact opnemen met Betty vd Veen op nummer: 06 - 12764485 

Kosten zijn 2,50 inclusief kopje koffie/thee. 

Het opgebrachte geld komt ten goede van activiteiten voor minima in het WOC. 
 

........................................................................................................................................................................ 
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Digitale dienstverlening formulieren  
Wist je al dat je een aantal formulieren ook digitaal kunt invullen en insturen via www.elburg.nl.  

Dit geldt in ieder geval voor: 
•  het aanvraagformulier voor het kind/volwassenenpakket; 
•  het declaratieformulier voor het kind/volwassenenpakket; 
•  het aanvraagformulier voor bijzondere bijstand; 
•  de aanvraag voor compensatie eigen risico. 
  

Elburg Wijzer  
Heb je een hulpvraag? Kijk dan eens op www.elburgwijzer.nl.  
Hier vind je informatie over zorg en ondersteuning en wie je kunnen  
helpen bij jouw vraag. Onafhankelijke cliëntondersteuning kan je hierbij wellicht ondersteunen. 
Je vindt de contactgegevens van de cliëntondersteuning op www.elburgwijzer.nl.  
Ook lees je meer over wat het Sociaal Trefpunt en het Financieel Trefpunt voor je kunnen  
betekenen. Neem gerust eens een kijkje op deze website!  
 

Kindpakket en Volwassenenpakket gemeente Elburg  
Maak je al volledig gebruik van het Volwassenenpakket/Kindpakket van de gemeente Elburg?  
Het volwassenenpakket houdt in dat je de kosten voor maatschappelijke participatie tot een 
bedrag van maximaal € 350,00 per jaar kunt declareren bij de gemeente. Het kindpakket is,  
afhankelijk van je inkomen, per kalender maximaal € 500,- of € 250,- per kind.  
Op www.elburg.nl vind je voorbeelden van wat er onder het kindpakket en het volwassenen-
pakket valt. Hier vind je ook het aanvraagformulier en het declaratieformulier. Als je het lastig 
vindt om het formulier in te vullen, dan kun je terecht bij het Sociaal en Financieel Trefpunt.  
Zij helpen je graag verder!   

Collectieve zorgverzekering   
voor inwoners met een laag inkomen  
De gemeente Elburg biedt samen met Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering aan voor 
haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor 
kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij  
korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Overstappen kan heel makkelijk via 
www.gezondverzekerd.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal en Financieel  
Trefpunt. 
 

Speelgoedbank  
Gezinnen met kinderen van 0 t/m 12 jaar in de gemeente Elburg,  
die gebruikmaken van de voedselbank en/of een bijstands- 
uitkering ontvangen of een ander inkomen op bijstandsniveau  
hebben, mogen gratis speelgoed komen uitzoeken.  
De Speelgoedbank is in verband met het coronavirus op afspraak geopend op elke laatste  
dinsdag van de maand in Wijkontmoetingscentrum 't Huiken, Lange Wijden 33 te Elburg. Wil je 
een bezoekje brengen aan De Speelgoedbank dan ben je van harte welkom.   
 
Voor meer informatie en om een afspraak te maken, kun je terecht bij: Anneke Wegh,  
coördinator Speelgoedbank Elburg, via speelgoedbankinfo@gmail.com of met Margriet Nauta,  
medewerkster van het Wijkontmoetingscentrum, via Margriet.nauta@wiel.nl. Bellen met  
Stichting Wiel kan ook via 0525 - 681212. 
 

Het is niet altijd makkelijk. Huur betalen, 
alle rekeningen én boodschappen doen. 
Voor jou alleen of je gezin. Als je dit niet 
redt, ben je bij de voedselbank welkom 
voor tijdelijke hulp in de vorm van levens-
middelen. Of je voor een voedselpakket  
in aanmerking komt, hangt af van hoeveel 
je maandelijks overhoudt voor eten en 
kleding. 
 
Kan ik een pakket krijgen? 
Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen 
al het geld dat binnenkomt op. Kinderbij-
slag en bijverdiensten van kinderen,  
worden niet bij de inkomsten opgeteld.  
En trekken daar de noodzakelijke uitgaven, 
zoals huur, water en licht, vanaf. Voor  
sommige kosten gebruiken we een maxi-
mum. Er blijft dan een bedrag over, voor 
boodschappen en kleding. Is dit bedrag 
lager dan ons ‘normbedrag’? Dan kan de 
Voedselbank Elburg-Oldebroek je helpen 
met een voedselpakket. De normbedragen 
zijn per maand. En de hoogte hangt af van 
de grootte van het gezin. 
 
Normbedragen 
Ben je alleenstaand?  
Voor jezelf ................................................................€  230,-   
Met 1 kind..................................................................€  325,-  
Met 2 kinderen...................................................€ 420,-  

Woon je samen of ben je getrouwd? 
Met z’n tweeën..................................................€  325,- 
Met 1 kind..................................................................€  420,- 
Met 2 kinderen...................................................€   515,- 
 
Voorbeelden 
Ben je bijvoorbeeld alleenstaande?  
En houd je in de maand minder over dan 
€ 230,- voor eten en kleding? Dan kom  
je in aanmerking. Die € 230,- is het norm-
bedrag voor een alleenstaande zonder  
kinderen. Ben je alleenstaande met twee 
kinderen, dan kun je bij een bedrag onder 
de € 420,- een pakket krijgen. En voor een 
stel met twee kinderen geldt dat zij onder 
de € 515,- in aanmerking komen. 
 
Aanvraag voedselpakket 
Via een aanmeldingsformulier op 
www.voedselbankelburgoldebroek.nl  
kun je een aanvraag indienen.   
Per post kan dit naar:  
Voedselbank Elburg-Oldebroek  
’t Straatje 6  
8081 RN Elburg  
 Per e-mail kan dit naar:  
info@voedselbankelburgoldebroek.nl  
Telefonisch:  
0525 - 621414 of 06 - 22508593. 
 

Elburg - Oldebroek
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Sociaal Trefpunt en Financieel Trefpunt 
 
 
  
Het Sociaal Trefpunt is de centrale toegang voor alle inwoners (boven de 18 jaar) van  
gemeente Elburg die vragen hebben over zorg en ondersteuning. Het team bestaat uit  
medewerkers/consulenten van de gemeente, Stimenz (maatschappelijk werk), MEE en WIEL, 
en is erop gericht om, daar waar nodig, (hulp)vragen van inwoners integraal te benaderen, 
samen met de inwoner vervolgstappen uit te zetten en ondersteuning te bieden. 
 
Bij het Financieel Trefpunt kun je vragen stellen over financiën, salaris, toeslagen of schulden. 
We kennen het allemaal wel; het einde van de maand moeten puzzelen om rond te kunnen 
komen, een rekening krijgen die we niet meteen kunnen betalen of misschien heb je wel  
stapels ongeopende post, omdat je niet weet hoe je het moet oplossen. Trek aan de bel bij 
het Financieel Trefpunt. We helpen je graag.  
 
Het kan zijn dat je een luisterend oor mist, je bang bent of dat je spanningen ervaart binnen 
het gezin. Misschien heb je vragen, zorg of hulp nodig, dan kun je terecht bij het Sociaal en  
Financieel Trefpunt. 
 
Neem contact op als je: 
• hulp nodig hebt met praktische ondersteuning. Denk aan het doen van boodschappen,  

de hond uitlaten, medicijnen halen, etc.; 
• met iemand wilt praten, even een luisterend oor nodig hebt; 
• een financiële vraag hebt, of als je vanwege een beperking, ziekte of kwetsbaarheid extra 

ondersteuning thuis nodig hebt; 
• met vragen zit en niet weet waar je terecht kan; 
• je zorgen maakt om iemand uit jou omgeving; 
• iets wilt doen en/of iets wilt betekenen voor een ander; 
• of als je merkt dat je er niet meer uitkomt, schroom niet! 
 
Vanwege de coronamaatregelen werken het Sociaal en Financieel Trefpunt samen.  
Elke dag zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur via 0525 - 68 22 11.  
Of per mail; vraag@sociaaltrefpunt.nl 
 
Als je langs wilt komen, dan kan dat ook. Vanwege de huidige coronamaatregelen moet je  
wel eerst een telefonische afspraak maken! Het Sociaal en Financieel Trefpunt is op afspraak 
op twee dagen geopend, namelijk: 
 
-  Donderdag van 15.00 - 17.00 uur in ’t Harde, MFC Aperloo, Stadsweg 27, 8084 PH ’t Harde 
-  Vrijdag van 10.00 - 12.00 uur in Elburg, ’t Huiken, Lange Wijden 33a, 8081 VS Elburg 

Bel voor het maken van een afspraak met 0525 - 682211. 
 
Kijk voor meer informatie op  
www.elburg.nl/sociaaltrefpunt en www.elburg.nl/financieeltrefpunt 
 

Ontwikkelfonds nu 
voor werknemers én 
werkzoekenden 
 
Droom je van een nieuwe uitdaging, zoals 
een andere functie of een nieuw beroep? 
Wil je een opleiding volgen om daarmee 
je mogelijkheden op de arbeidsmarkt te 
vergroten? Meld je dan bij www.upgrade-
jezelfregiozwolle.nl  en maak gebruik van 
het Ontwikkelfonds! 
 
Voor werkgevers en werknemers… 
Het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle 
is opgezet om te zorgen voor een vitale en 
veerkrachtige arbeidsmarkt. Werkgevers 
en werknemers kunnen een vergoeding 
krijgen van 50% van de opleidingskosten 
voor her-, bij- en omscholing, tot max.  
€ 2.500 per werknemer of € 25.000 per 
bedrijf. Daarmee proberen we ervoor te 
zorgen dat onze werkgevers kunnen  
beschikken over genoeg goed gekwali- 
ficeerde medewerkers. 
 
…maar nu ook voor werkzoekenden! 
Ook inwoners van Elburg die nog niet aan 
het werk zijn kunnen hun mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt vergoten door het 
volgen van een opleiding. Het Ontwikkel-
fonds biedt scholingsvouchers van maxi-
maal € 5.000 om de kosten van om-,  
her- en bijscholing te bekostigen.  
Daarvoor vindt eerst een gesprek met een 
loopbaancoach plaats. Ook dat wordt 
door Upgrade jezelf georganiseerd. 
Meer informatie hierover is te vinden op 
www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwik-
kelfonds-regio-zwolle  
 
 

“Wij denken graag met u mee!”
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De Taalkeuken is terug!  
Hou je van koken? Wil jij je Nederlands verbeteren? Geef je dan op voor de taalkeuken. 
Tien vrijdagochtenden gaan we koken, lezen, schrijven en samen eten. 
• Je geeft je op voor 10 lessen.  
• Dat kost 25 euro in totaal. 
• Je mag per les betalen (€ 2,50 per keer) 
 
Je moet al wel Nederlands kunnen spreken en begrijpen. 
 
Start:          vrijdag 18 september 
Waar:          ’t Huiken in Elburg 
Hoe laat:    9.00 - 12.00 uur 
 
In het voorjaar van 2021 willen we opnieuw een ronde doen. Ook daar kun je je alvast voor 
opgeven. We houden het aantal deelnemers beperkt, zodat we voldoende afstand kunnen 
bewaren tijdens het werken. 
 
Opgeven kan bij het Taalpunt Elburg 06-57532386 
Mail: taalpuntelburg@bibliotheeknoordveluwe.nl 
 

Gratis Online Cursusaanbod  
Online cursusaanbod verlengd tot 1 december 2020 
 
Inwoners van de gemeente Elburg kunnen gratis gebruik maken van online curussen. 
Het college van B&W van de gemeente Elburg wil inwoners helpen aan hun toekomst te  
werken - juist in deze tijd. Daarom kunnen inwoners die momenteel zonder werk zijn tot  
1 december gratis gebruik maken van het online cursusaanbod via RegioOpleiders. 
 
Het aanbod van de cursussen is divers. Van een cursus Excel, leren presenteren, basiskennis 
van een andere taal, klantvriendelijkheid, foutloos schrijven tot bijvoorbeeld marketing- en 
salestrainingen. Zo kan iedere deelnemer een cursus volgen die aansluit bij zijn of haar situa-
tie. Daarnaast kunnen inwoners zoveel cursussen volgen als ze willen. Er is geen limiet.  
Deelname is gratis, deelnemers betalen ook geen eigen bijdrage. 
 
Nieuwe en huidige deelnemers kunnen gebruik maken van dit verlengde aanbod. Nog geen 
deelnemer? Aanmelden kan door een formulier in te vullen op de website van de gemeente: 
www.elburg.nl/aanmeldencursus  
 
Het overzicht van de cursussen en trainingen is te vinden op de website van RegioOpleiders: 
www.regioopleiders.nl  
 
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Alissa van der Beek,  
ondersteuner domein Samen Leven, gemeente Elburg via telefoon 05250 688688 of e-mail: 
ondersteuning.sl@elburg.nl  
 
 

Ken je de  
Adviesraad Sociaal 
Domein Elburg?  
 
De Adviesraad Sociaal Domein Elburg  
bestaat inmiddels ruim 5 jaar en geeft na-
mens alle inwoners van Elburg gevraagd en 
ongevraagd advies aan het College van 
B&W van de Gemeente Elburg.  
Deze adviezen gaan over het ‘brede  
sociale domein’. Dit omvat eigenlijk alles 
op het gebied van leven, wonen, werken 
en gezondheid in de gemeente Elburg.  
 
De Adviesraad opereert onafhankelijk en 
wil een verbindende rol vervullen tussen 
de inwoners en het college van B&W.  
Met haar adviezen wil de Adviesraad 
ertoe bijdragen dat er niemand in Elburg 
tussen de wal en het schip raakt.  
Alle inwoners zouden mee moeten kun-
nen doen. De uitdaging is om het college 
te helpen om in Elburg het sociaal domein 
zo te organiseren dat iedereen een goede 
plek heeft en dat regels en voorzieningen 
zo worden ingericht dat we er allemaal  
gebruik van kunnen maken.  
 
Veel sociale zaken hangen met elkaar 
samen, denk bijvoorbeeld aan eenzaam-
heid, armoede en een chronische ziekte. 
De Adviesraad gaat daarom uit van een 
‘totale benadering’ als zij adviseert, waar-
bij altijd gekeken wordt naar de verschil-
lende sociale aspecten die een rol spelen.  
 
De Adviesraad telt op dit moment negen 
leden. Leden van de Adviesraad dragen op 
vrijwillige basis bij aan de samenleving. Zij 
hebben een netwerk in het sociale domein 
en kunnen binnen hun netwerk contacten 
leggen. Op deze wijze functioneren ze als 
bruggenbouwers tussen de inwoners en de 
gemeente.  
 
Dit is in het kort WIE we zijn. In de  
volgende Nieuwsbrief willen we meer  
vertellen over WAT we doen en HOE we 
dat doen. Wil je in de tussentijd meer 
weten of heb je een vraag of opmerking 
voor ons? 
Kijk op  
www.adviesraadsociaaldomeinelburg.nl  
of mail naar  
info@adviesraadsociaaldomeinelburg.nl  
 


