
Meedoen, ook als u een
laag inkomen hebt!
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Inleiding

Wij vinden het als gemeente belangrijk dat iedereen in staat is om mee te
doen in de maatschappij. Gebruik maken van gezondheidszorg, meedoen
aan sport- of culturele activiteiten, studeren om meer kans te maken op
een baan of steun bij het voorkomen of wegwerken van schulden. In dit
boekje staan de regelingen opgenomen waar inwoners van de gemeente
Ouder-Amstel met een beperkt inkomen aan deel kunnen nemen.

De collectief aanvullende verzekering heeft een uitgebreide dekking,
waarbij ook het eigen risico is meeverzekerd. Inwoners met een inkomen
tot 120% van het sociaal minimum kunnen gebruik maken van deze
verzekering. Chronisch zieken en gehandicapten, met een inkomen tot
120%, komen in aanmerking voor de vergoeding van een uitgebreidere
aanvullende verzekering.

De individuele inkomenstoeslag kan worden toegekend aan mensen die
langdurig een laag inkomen hebben en zich zelf hebben ingespannen om
uit die situatie te komen. De toeslag is bedoeld voor de vergoeding van
bijzondere kosten.

De individuele studietoeslag kan door mensen die (nog) niet in staat zijn
het minimumloon te verdienen worden gebruikt om door middel van
studie de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Voor schoolgaande kinderen tussen de 5 en 18 jaar is er een
computerregeling.

Volwassenen en kinderen kunnen kosten van deelname aan sport- en
cultuuractiviteiten en bepaalde schoolkosten, onder voorwaarden, vergoed
krijgen uit het declaratiefonds.

Als u aan de voorwaarde voldoet, aarzel dan niet en doe mee. Alle
regelingen en de aanvraagformulieren vindt u op www.ouder-amstel.nl
onder het tabblad Inwoners/Belastingen, uitkeringen en toeslagen. Twijfelt
u of u in aanmerking komt of hebt u andere vragen, neem dan contact op
met een consulent van gemeente Ouder-Amstel.

Jacqueline de Maa
Wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid

http://www.ouder-amstel.nl/
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Collectieve aanvullende verzekering

Een goede zorgverzekering is voor iedereen belangrijk. Om de meeste
kosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen, kan een aanvullende
verzekering noodzakelijk zijn. In samenwerking met Zorg en Zekerheid
bieden wij een collectieve aanvullende zorgverzekering aan, de AV-
Gemeente-Standaard. De dekking van de AV-Gemeente-Standaard is
ruimer dan de gemiddelde aanvullende verzekering. Hierbij moet u
denken aan de vergoedingen voor bepaalde therapieën of voor
hulpmiddelen zoals hoortoestellen, brillen of contactlenzen.

Wij nemen de kosten van de AV-Gemeente-Standaard voor onze
rekening. Ook het eigen risico heeft de gemeente verzekerd, waardoor u
geen eigen risico hoeft te betalen. Let op: Dit geldt voor de aanvullende
premie. Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt ook een premie
voor de verplichte basisverzekering. In 2015 is de premie voor de
collectieve verzekering bij Zorg & Zekerheid € 92,77 per maand (basis-
en aanvullende verzekering). Kinderen tot 18 jaar zijn gratis
meeverzekerd.

AV-Gemeente-Top
In 2015 is het mogelijk om naast de AV-Gemeente-Standaard een AV-
Gemeente-Top af te sluiten. De uitgebreidere dekking vergoedt onder
andere extra kosten in verband met een chronische ziekte en/of handicap.
Als u gebruik wilt maken van de AV-gemeente-Top verzekering betaalt u
€ 19,62 per maand extra. Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan
vergoedt de gemeente deze kosten aan u. De voorwaarden staan op
pagina 8.

Ingangsdatum
Wanneer u voor de 15e van de maand uw complete aanvraag- en
aanmeldingsformulier bij ons heeft ingediend, gaat uw AV-Gemeente-
Standaard in de regel in op de eerste van de daaropvolgende maand. Als
u elders verzekerd bent, kunt u telkens per 1 januari overstappen naar
Zorg en Zekerheid. Uw huidige zorgverzekering kunt u opzeggen vóór
31 december van het huidige jaar of tot twee maanden na een wijziging
in de premie en/of voorwaarden.

U dient Zorg en Zekerheid te machtigen om de premie automatisch af te
schrijven. Jaarlijks wordt gecontroleerd of uw inkomen of vermogen
hoger is dan de voor u geldende norm.
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Declaratiefonds

In 2015 kunt u gebruik maken van het Declaratiefonds voor deelname aan
activiteiten in Ouder-Amstel. Bij de gemeente bekende minima ontvangen
een brief met twee declaratiebonnen per persoon voor 2015. Andere
inwoners met een laag inkomen kunnen de declaratiebonnen aanvragen
bij de gemeente.

Met het Declaratiefonds kunt u meedoen aan sportieve, educatieve en
culturele activiteiten in de gemeente Ouder-Amstel. Het Declaratiefonds
bedraagt € 80 per volwassene en € 330 per kind. Voor kinderen kunnen
hiermee ook kosten in verband met school worden betaald. Op de website
vindt u een overzicht van activiteiten en verenigingen waarvoor u de
declaratiebonnen kunt gebruiken.

Het bedrag wordt per huishouden toegekend. U bent vrij om het budget
binnen het gezin te verdelen. Een gezin met twee kinderen heeft recht op
€ 820 en kan het bijvoorbeeld besteden aan € 100 voor de ouders, € 400
voor kind A en € 320 voor kind B.

Met de declaratiebonnen kunnen u (en uw gezin) dicht bij huis activiteiten
ondernemen die anders mogelijk buiten uw budget zouden liggen. Zo kunt
u wél deelnemen aan die cursus of kunnen uw kinderen lid worden van
een sportvereniging. Van windsurfen tot badminton en van kamermuziek
tot Zumba, er is voor ieder wat wils. En dat biedt kansen. Niet alleen om
iets nieuws te leren of iets anders te doen, maar ook om nieuwe mensen
te ontmoeten, andere interesses te ontwikkelen of wellicht een oude
hobby weer op te pakken. De declaratiebon kunt u inzetten waar u dat
wilt.

Als u de declaratiebonnen heeft ontvangen, aarzel dan niet om mee te
doen. Dat gaat heel eenvoudig: u betaalt eerst zelf voor de activiteit die u
uitzoekt, vervolgens vult u de declaratiebon in en stuurt u die met het
betaalbewijs naar ons op. U krijgt het geld dan binnen vijf werkdagen
terug op uw rekening.

Meer informatie vindt u op www.ouder-amstel.nl onder het tabblad
Inwoners/Belastingen, uitkeringen & toeslagen/bijstandsuitkeringen. Heeft
u nog vragen? Neem dan contact op met een consulent van gemeente
Ouder-Amstel.

http://www.ouder-amstel.nl/
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Chronisch zieken en gehandicapten

Met ingang van 1 januari 2015 komen chronisch zieken en gehandicapten,
naast vergoeding van de aanvullende verzekering, in aanmerking voor
vergoeding van de kosten van de AV-gemeente-Top verzekering bij Zorg
en Zekerheid. Deze verzekering heeft een uitgebreidere dekking dan de
aanvullende verzekering en bevat een compensatie van medisch
gerelateerde meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Het
wettelijk eigen risico is door de gemeente verzekerd, waardoor geen eigen
risico hoeft te worden betaald.

Voor wie?
Deze bijzondere bijstand is bestemd voor:
Gehandicapten en chronisch zieken van 18 jaar en ouder die:
• een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben met een
uitkeringspercentage van ten minste 80%, waarbij elke verdiencapaciteit
verder ontbreekt of;
• een indicatiestelling hebben voor thuiszorg voor de duur van minimaal
6 maanden of;
• een vervoersvoorziening of rolstoel hebben op grond van de
Wvg/Wmo in verband met een handicap of;
• nierpatiënt zijn en een nierfunctievervangende therapie ondergaan en
ook patiënten, die aan het begin staan van een dergelijke behandeling
(bewijsstuk= een verklaring van de behandelend nefroloog).

Welke voorwaarden zijn er?
U kunt in aanmerking komen voor de vergoeding:

• indien u tot één van de bovenstaande doelgroepen behoort én in de
gemeente Ouder-Amstel woont;

• uw inkomen en vermogen mag niet meer bedragen dan in tabel op
pagina 12 staat aangegeven. Onder vermogen wordt verstaan: de
saldi van alle bank-, giro- en spaarrekeningen en de waarde van
onroerend goed, antiek, waardepapieren, sieraden, auto (boven de
€ 3.400,00), motor, boot of caravan;

• U bent verzekerd bij Zorg en Zekerheid of u wilt overstappen. U kunt
alleen overstappen als u geen betalingsachterstand of schulden bij
uw oude verzekering hebt.
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Bijzondere bijstand

Door bijzondere omstandigheden kan zich de situatie voordoen dat uw
inkomen niet voldoende is om bepaalde noodzakelijke kosten te kunnen
betalen. Als u voor dergelijke kosten geen beroep kan doen op een
voorliggende voorziening en deze uitgaven niet uit de eigen middelen
kunnen worden voldaan, kan daarvoor bijzondere bijstand worden
verstrekt. Om recht te hebben op bijzondere bijstand is niet vereist, dat u
ook recht hebt op algemene bijstand.

U hebt recht op bijzondere bijstand als u aan een aantal voorwaarden
voldoet:
• u hebt noodzakelijke kosten die worden veroorzaakt door bijzondere

omstandigheden;
• u hebt onvoldoende middelen om deze kosten te betalen;
• de bijstandsnorm houdt met deze kosten geen rekening;
• u hebt de kosten nog niet betaald.

Draagkracht
Om te bepalen of u recht hebt op bijzondere bijstand wordt gekeken naar
uw draagkracht. Voor de vaststelling van de draagkracht zijn de volgende
gegevens van belang:
• uw vermogen;
• uw inkomen, voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm.
Meestal wordt niet van u verwacht dat u al uw vermogen of al uw inkomen
besteedt aan de bijzondere kosten. De draagkracht wordt berekend over
een bepaalde periode, meestal een jaar, maar soms ook een kortere
periode.

Hoe vraag ik aan?
Op de website van de gemeente www.ouder-amstel.nl is onder het
tabblad Inwoners/Belastingen, uitkeringen en toeslagen/bijzondere
bijstand meer informatie te vinden en is een aanvraagformulier
beschikbaar.

Ook kunt u tussen 11.00 en 12.00 uur telefonisch contact opneemt met
de gemeente, telefoon (020) 496 21 21, dan bespreekt een consulent het
toesturen van het aanvraagformulier met u.

http://www.ouder-amstel.nl/
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Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een uitkering voor wie drie jaar of
langer heeft moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht
heeft op inkomensverbetering.

Voor wie is de individuele inkomenstoeslag bestemd?
U moet tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd zijn en rechtmatig
in Nederland verblijven. Bovendien mag u op de peildatum niet
gedetineerd zijn. De peildatum is de dag waarop u aan de voorwaarden
hebt voldaan. Daarnaast mag u geen uitzicht op inkomensverbetering
hebben en moet u er alles aan hebben gedaan om tot
inkomensverbetering te komen.

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe hoog uw (gezamenlijke)
inkomen en vermogen mag zijn. De tabel bevat de normen per 1 juli 2014
inclusief vakantiegeld. Deze bedragen zullen per 1 januari 2015 iets
wijzigen.

Personen tot de
pensioengerechtigde
leeftijd

Inkomen 120% Totale vermogen

Alleenstaande €  1.142,00 €    5.850,00
Alleenstaande ouder €  1.468,00 €  11.700,00
Echtpaar /
samenwonenden € 1.631,00 € 11.700,00

Wat is de hoogte van de individuele inkomenstoeslag?
De individuele inkomenstoeslag bedraagt voor een:
-Alleenstaande                  € 400,00;
-alleenstaande ouder         € 500,00;
-gezin                               € 600,00.

Hoe vraag ik aan?
Als u tussen 11.00 en 12.00 uur telefonisch contact opneemt met de
gemeente, telefoon (020) 496 21 21, dan bespreekt een consulent het
toesturen van het aanvraagformulier met u.

Hebt u in 2014 een Langdurigheidstoeslag van de gemeente ontvangen?
Dan krijgt u dit jaar een aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag
van de gemeente toegestuurd. Dit kunt u invullen, van bewijsstukken
voorzien en terugsturen.
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Computerregeling

In het voortgezet onderwijs gaat men er vanuit dat kinderen over een
computer kunnen beschikken. Voor gezinnen met een minimuminkomen
kan de aanschaf van een computer onbereikbaar zijn. Het ontbreken van
de middelen mag niet de oorzaak zijn van een ontwikkelingsachterstand.

Doel
De computerregeling is voor gezinnen met een inkomen op minimum
niveau met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar die niet in
het bezit zijn van een computer. De regeling werkt dus “eenmalig”. De
vergoeding bedraagt € 500,00 per huishouden.

Er wordt geen vergoeding voor een internetaansluiting of internetkosten
verstrekt. Dit zijn algemeen gebruikelijke kosten. Veel telefoonaanbieders
verstrekken tegenwoordig pakketten waarin telefoneren en internetkosten
zijn inbegrepen. De ouders kunnen er wel voor kiezen de internetkosten te
betalen uit de bijdrage Maatschappelijke participatie schoolgaande
kinderen.

Voorwaarden:
• uw gezin beschikt niet over een computer;
• u hebt een kind in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar dat naar het

voortgezet onderwijs gaat of daar al zit. Het kind woont op hetzelfde
adres als de aanvrager.

Binnen vier weken na toekenning van de aanvraag zal de ouder een kopie
van de aanschafbon van de computer moeten indienen. Indien de ouder
geen betalingsbewijzen indient zal het bedrag worden teruggevorderd. Als
er voor minder dan € 500,00 een computer wordt aangeschaft wordt het
verschil niet teruggevorderd. Hiervoor kan een printer of andere
toebehoren worden gekocht.

Er kan maar 1 keer per 5 jaar worden deelgenomen aan deze regeling.
Een nieuwe aanvraag kan pas worden verleend na het verstrijken van 5
volle jaren en als er geen computer in het gezin aanwezig is.
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Schuldhulpverlening

Schulden ontstaan meestal makkelijk en snel. Veel mensen met schulden
raken het overzicht kwijt. De gevolgen zijn dan bijna niet te overzien.
Aanmaningen, deurwaarders, huurachterstand, afsluiting van gas,
telefoon, elektra: het hoeft zover niet te komen. Als u dat wilt.

Hulp bij ordenen administratie?
Wilt u hulp bij het ordenen van uw administratie, bij het invullen van
formulieren en/of leren omgaan met geld? Thuisadministratie van
Humanitas kan u helpen. Voor hulp kunt u contact opnemen met de
coördinator op 06 21 22 30 00.

Persoonlijke inzet en eerlijkheid
Uw schulden kunnen meestal goed worden afgelost. Maar dan wel dankzij
uw persoonlijke inzet en die van uw huisgenoten. Aandacht voor de
oorzaak van uw probleem is bijvoorbeeld een belangrijke voorwaarde.

Samen met een consulent bekijkt u welk traject voor schuldhulpverlening
het beste bij u past. Soms is een combinatie van trajecten nodig. Een
aantal mogelijkheden zijn:
• U volgt een budgetcursus bij Vita welzijn en advies om te leren beter

met uw geld om te gaan;
• Uw consulent berekent hoeveel u per maand kunt aflossen en gaat met

uw schuldeisers hierover onderhandelen.

Wilt u serieus uw schulden aanpakken?
Neemt u dan contact op met het klantservicepunt van de gemeente om
een afspraak te maken voor een aanmeldgesprek bij een
schuldhulpverlener. Dat kan van maandag tot en met donderdag van
08.00-17.00 uur en vrijdag van 08.00-16.00 uur. U belt: (020) 496 21 21.
Tijdens het aanmeldingsgesprek bespreekt u met de consulent uw
financiële situatie (schulden, inkomsten en uitgaven). Tegelijk bespreekt u
hoe u kosten kunt besparen en eventueel voor aanvullend inkomen kunt
zorgen.

Ondernemer of ex-ondernemer?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Zuidweg en Partners in
Hilversum telefoon (035) 538 53 50 (bereikbaar van 9.00-12.00 uur /
13.00-14.00 uur). Een e-mail sturen met uw naam en telefoonnummer
kan ook naar hilversum@zuidweg-partners.nl

mailto:hilversum@zuidweg-partners.nl
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Bereken uw recht

Op de website www.berekenuwrechtplus.nl kunt u berekenen of u
recht hebt op landelijke regelingen zoals kinderbijslag, huurtoeslag,
zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en gemeentelijke regelingen
(kwijtschelding belastingen, bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag
etc.). U kunt anoniem via de website het recht op voorzieningen
berekenen, door middel van het invoeren van gegevens.

Voorwaarden voor deelname
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage bent u:
• inwoners van Ouder-Amstel
• 18 jaar en ouder met een inkomen en vermogen niet hoger dan in de

onderstaande tabel staat aangegeven.

De tabel bevat de normen 120% vanaf 1 juli 2014 inclusief
vakantietoeslag. Deze bedragen zullen per 1 januari 2015 iets wijzigen.

Personen tot
pensioengerechtigde
leeftijd

Inkomen 120% totale vermogen

Alleenstaande € 1.142,00 € 5.850,00
Alleenstaande ouder € 1.468,00 € 11.700,00
Echtpaar / samenwonenden € 1.631,00 € 11.700,00
Personen vanaf
pensioengerechtigde leeftijd en
ouder

Inkomen 120% totale vermogen

Alleenstaande € 1.253,00 € 5.850,00
Alleenstaande ouder € 1.577,00 € 11.700,00
Echtpaar / samenwonenden € 1.724,00 € 11.700,00
Voor jongeren gelden afwijkende normen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage is inzage in de hoogte
van uw inkomen en uw vermogen noodzakelijk. Onder vermogen
verstaan we saldo van bankrekeningen, eigenwoningbezit of ander
vermogen.

Op de website www.ouder-amstel.nl vind u onder het tabblad
Inwoners/belastingen, uitkeringen en toeslagen informatie en
aanvraagformulieren voor de regelingen die in deze folder zijn
beschreven. U kunt die printen en samen met de benodigde
bewijsstukken vóór 31 december 2015 naar de gemeente
Ouder-Amstel sturen.

http://www.berekenuwrechtplus.nl/
http://www.ouder-amstel.nl/
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Nuttige adressen

Zorgadviespunt Ouder-Amstel
Het is niet (altijd) makkelijk om rond te komen met een laag inkomen. Dit
kan extra spanningen met zich meebrengen in uw gezin. Informatie en
advies kan helpen om de problemen op te lossen en de baas te blijven. Bij
het Zorgadviespunt Ouder-Amstel kunt u terecht met vragen over
onderwerpen zoals opvoeden/opgroeien, wonen, welzijn en
maatschappelijke ondersteuning (zie ook: www.ouder-amstel.nl,
www.coherente.nl of www.wmowijzer-ouderamstel.nl).

Wanneer de problemen te groot zijn en u deze zelf niet meer kunt
oplossen kan het Zorgadviespunt Ouder-Amstel andere partijen betrekken
om samen met u een plan op te stellen om de problemen op te lossen.
Hierbij gaan we er vanuit dat u het beste weet wat nodig is in uw
huishouden. U bent en blijft dan ook aan zet.

Het Zorgadviespunt Ouder-Amstel is als volgt te bereiken
Via het telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.30 – 10.30
uur, telefoon (020) 472 21 59.
Via e-mail: zorgadviespunt@ouder-amstel.nl.
Wilt u iemand persoonlijk spreken kom dan naar het inloopspreekuur:

• op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur in het Gemeentehuis,
Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel

• op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur in ‘d Oude School in
Duivendrecht

Maatschappelijk werk
Bij Welzijn en advies www.vitawelzijnenadvies.nl kunt u terecht voor
maatschappelijk werk. Vragen kunt u per e-mail stellen via:
info@vitawelzijnenadvies.nl
Wilt u iemand persoonlijk spreken kom dan naar onderstaande
inloopspreekuren:
• vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur in Amstelwijck, Koningin

Wilhelminalaan 48 in Ouderkerk aan de Amstel.
Telefoon (020) 496 34 43 of;

• dinsdag van 08.30 tot 09.30 uur in Saturnus 1 in Duivendrecht.
Telefoon (020) 690 76 95.

http://www.ouder-amstel.nl/
http://www.coherente.nl/
http://www.coherente.nl/
http://www.wmowijzer-ouderamstel.nl/
mailto:zorgadviespunt@ouder-amstel.nl
http://www.vitawelzijnenadvies.nl/
mailto:info@vitawelzijnenadvies.nl
mailto:info@vitawelzijnenadvies.nl


15
15

Rechtswinkel
Voor een eerste juridisch advies kunt u, zonder kosten, terecht bij de
rechtswinkel van Coherente. De rechtswinkel wordt verzorgd door juristen
die zich vrijwillig inzetten.
In Duivendrecht is elke 1e en 3e dinsdag van de maand om 19.30 uur een
inloopspreekuur in het Paramedisch centrum, Dorpsplein 40.
In Ouderkerk kunt u via  info@coherente.nl of telefonisch 020 496 36 73
aan Coherente laten weten dat u een juridische vraag heeft. Coherente
zorgt er daarna voor dat een jurist contact met u opneemt.

Zelf je schulden regelen
www.zelfjeschuldenregelen.nl
www.nibud.nl/omgaan-met-geld/schulden/voorkom-geldproblemen

Zorg en Zekerheid www.zorgenzekerheid.nl
Telefoon: (071) 582 58 25 (08.00 tot 18.00 uur)
E-mail: info@zorgenzekerheid.nl. De dichtstbijzijnde verzekeringswinkel is
van maandag tot en met vrijdag te bezoeken van 09.00 tot 17.30 uur in
Amstelveen, Rembrandtweg 97.

Werk
Werkplein Amstel-Venen, Laan Nieuwer Amstel 1, 1182 JR Amstelveen.
www.werk.nl
Telefoonnummer 0900 – 9294,

Vrijwilligerswerk Vrijwilligersvacaturebank Ouder-
Amstel
www.coherente.nl/home/Dienstverlening/vacaturebank
Amstelring Thuiszorg - Vrijwilligerscentrale
Laan van de Helende Meesters 431, 1186 DK Amstelveen
Telefoon 0900-1866.
www.amstelring.nl/site/werken-bij-amstelring/vrijwilligers
Buurthulp Voor Elkaar - Stichting Coherente
Telefoon (020) 496 36 73.
www.coherente.nl/home/Dienstverlening/buurthulpvoorelkaar

Uitzendbureaus
www.uitzendbureau.nl/amsterdam

Woningstichting Eigen Haard, vestiging Ouder-Amstel
Arlandaweg 88, 1043 EX Amsterdam. Telefoon (020) 6801801.
E-mail: info@eigenhaard.nl www.eigenhaard.nl

Woningnet
www.woningnet.nl en www.woningnetregioamsterdam.nl

mailto:info@coherente.nl
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/
http://www.nibud.nl/omgaan-met-geld/schulden/voorkom-geldproblemen
http://www.zorgenzekerheid.nl/
mailto:info@zorgenzekerheid.nl
http://www.werk.nl/
http://www.werk.nl/
http://www.coherente.nl/home/Dienstverlening/vacaturebank
http://www.coherente.nl/home/Dienstverlening/vacaturebank
http://www.amstelring.nl/site/werken-bij-amstelring/vrijwilligers
http://www.coherente.nl/home/Dienstverlening/buurthulpvoorelkaar
http://www.coherente.nl/home/Dienstverlening/buurthulpvoorelkaar
http://www.uitzendbureau.nl/amsterdam
mailto:info@eigenhaard.nl
http://www.eigenhaard.nl/
http://www.woningnet.nl/
http://www.woningnetregioamsterdam.nl/
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Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op
www.ouder-amstel.nl onder het tabblad Inwoners/Belastingen,
uitkeringen en werk.

Aanvullende informatie kunt u op werkdagen krijgen bij de afdeling
Samenleving, tijdens het telefonisch spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur,
telefoon (020) 496 21 21.

Deze folder is bedoeld als informatie; er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.

Klantenservicepunt gemeentehuis
Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel
telefoon: (020) 496 21 21
fax: (020) 304 33 80
e-mail: gemeente@ouder-amstel.nl
website: www.ouder-amstel.nl
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