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WAT IS HET?
Kom je vaak geld tekort? Dan kun je 
financiële hulp krijgen in de vorm van een 
persoonlijk minimabudget. Dat is geld van 
de gemeente dat je mag uitgeven aan 
dingen die je nodig hebt.

Heb ik hier recht op?
Dat hangt af van je persoonlijke situatie. 
Denk daarbij aan je leeftijd, je inkomen en 
je woonsituatie. Zo moet je inkomen  
minimaal twaalf maanden lager zijn dan 
120% van het wettelijk sociaal minimum.
 

120% van het wettelijk sociaal mininum

Inkomen alleenstaande € 1363,06 

Inkomen samenwonend € 1947,22
Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld.  

Kijk op www.zwijndrecht.nl/pmb of scan
de QR-code voor het inkomen inclusief
vakantiegeld, de hoogte van het
budget en meer informatie. 

 

TAMARA

Tamara is 42 en een  
alleenstaande moeder.  
Samen met haar zoon (14)  
en dochter (8) woont ze in  
Zwijndrecht. Tamara wil graag 
werken maar heeft moeite met 
het vinden van een nieuwe baan. 
Hierdoor zit Tamara al ongeveer 
drie jaar in de bijstand. Tamara 
kan een persoonlijk minima- 
budget van €580,- aanvragen. 

Persoonlijk 
MinimaBudget

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

      078 – 770 3720
      sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl

GOED OM TE WETEN 
De bedragen wijzigen vanaf 1 juli 2023. Na  
die datum vind je de nieuwe bedragen online.  
Ga daarvoor naar www.zwijndrecht.nl/pmb  
of scan de QR-code. 
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hoe doe ik een aanvraag?
Je kunt online je persoonlijk  
minimabudget aanvragen. Ga  
naar www.zwijndrecht.nl/pmb of  
scan de QR-code.

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

De Sociaal Raadslieden zijn op 
deze tijden telefonisch bereikbaar.

Dinsdagochtend 
Dinsdagmiddag
Donderdag 
Vrijdag 

KARIMA EN
YOussef

Youssef is 28 en  
woont samen met zijn  
vrouw Karima (26) in Heerjansdam. Ze 
hebben geen kinderen. Youssef werkt 
ongeveer anderhalf jaar als monteur.  
Zijn salaris als beginnend monteur is 
€1900,- netto per maand. Karima kan 
door een medische beperking niet wer-
ken. Youssef en Karima kunnen samen 
een persoonlijk minimabudget van 
€685,- aanvragen.

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