
MEER INFORMATIE 
www.zwijndrecht.nl/bb  
of scan de QR-code.

Minima
regelingen 
IN  DE GEMEENTE ZWIJNDRECHT

WAT IS HET?
Bijzondere bijstand is geld van de  
gemeente voor mensen met een laag 
inkomen. Je kunt dit ontvangen als gift of 
als lening. Het is bedoeld voor dingen die 
je écht nodig hebt, maar die je niet zelf 
kunt betalen.

Bijvoorbeeld voor het betalen van  
medicijnen of voor een verhuizing. De 
bijzondere bijstand is ook bedoeld om 
kapot witgoed te vervangen. Is bijvoor-
beeld je koelkast kapot? Dan kun je via de 
bijzondere bijstand een renteloze lening 
afsluiten om een nieuwe te kopen.

HEB IK HIER RECHT OP?
Bijzondere bijstand is altijd maatwerk.  
Bij een aanvraag kijken we naar je  
persoonlijke situatie. Daarna bepalen we  
of je voldoet aan de voorwaarden voor  
bijzondere bijstand. 

SANNE 

Sanne is 36 en woont  
in Zwijndrecht. Ze is 
gescheiden en heeft twee 
kinderen van 1 en 3. Haar  
inkomen is €1200,- netto per 
maand. Hier kan ze elke maand 
net mee rondkomen. Helaas is 
afgelopen week de wasmachine 
kapot gegaan. Sanne kan via  
de bijzondere bijstand een  
renteloze lening voor een  
wasmachine aanvragen.   

Bijzondere 
bijstand

HULP NODIG?
De Sociaal Raadslieden in Zwijndrecht 
helpen je graag. Je kunt ze bellen en 
mailen:

      078 – 770 3720
      sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl



Minima
regelingen 
IN  DE GEMEENTE ZWIJNDRECHT

hoe doe ik een aanvraag?
Ga naar www.zwijndrecht.nl/bb of 
scan de QR-code. Je hebt een  
Digi-D nodig. Als het mogelijk is, 
zorg dan dat je kunt laten zien 
welke kosten je gaat maken en 
waarom die noodzakelijk zijn.

HULP NODIG?
Vind je het lastig om online een 
aanvraag te doen? Of heb je  
andere vragen? De Sociaal  
Raadslieden van de gemeente 
Zwijndrecht helpen je graag. Je 
kunt ze bellen en mailen. 

        078 – 770 3720
        sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl

Imane EN
Mohammed

Imane en Mohammed  
zijn allebei 29 en wonen  
in Zwijndrecht. Ze werken allebei en 
samen verdienen ze €1750,- netto per 
maand. Mohammed is pas bij de  
huisarts geweest. Daar hoorde hij dat 
hij medicijnen moet gaan gebruiken. De 
zorgverzekering vergoedt niet alle kosten 
voor de medicijnen. Mohammed kan 
bijzondere bijstand aanvragen voor de 
kosten die hij zelf moet maken.   

08.30 - 12.00 uur 
13.30 - 15.30 uur
08.30 - 12.00 uur
08.30 - 12.00 uur

Bijzondere 
bijstand

De Sociaal Raadslieden zijn op 
deze tijden telefonisch bereikbaar.

Dinsdagochtend 
Dinsdagmiddag
Donderdag 
Vrijdag 


