Gepubliceerd op Smallingerland 23-02-2020 21:41 (https://samenwijzer.smallingerland.nl)
Waar heeft u een vraag over? > Geldzaken > Toeslagen en bijdragen > Bijzondere bijstand

Wat is bijzondere bijstand?
Bijzondere bijstand is geld van de gemeente om u te helpen als u bijzondere, noodzakelijke
kosten heeft. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor rechtsbijstand, een kapotte wasmachine of
als u extra kosten heeft door een ziekte of beperking.
Of uw kosten bijzonder zijn, hangt af van uw situatie. Wat in het ene geval bijzonder is, is dat
in het andere geval niet. Het gaat erom wat u nodig heeft. Daarom wordt elke aanvraag apart
bekeken en beoordeeld.
Gemeente Smallingerland
Via de gemeente kunnen veel verschillende producten en diensten op het gebied van
ondersteuning en begeleiding worden geleverd. Informeer bij het WMO-loket en de
gebiedsteams welke mogelijkheden er voor u zijn. Ook kunt u direct naar de website van de
organisaties die worden genoemd in Samenwijzer.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
+31512581234
gemeente@smallingerland.nl
www.smallingerland.nl

Kunt u bijzondere bijstand krijgen?
Dan kunt u misschien een extra bijdrage krijgen. Ga langs bij het gratis spreekuur van SUS.
Kijk op de website voor locaties en openingstijden.
Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt voor het aanvragen niet uit of u
bijvoorbeeld werkt, een uitkering krijgt of een pensioen. Wel is de hoogte van uw inkomen
belangrijk. Vaak wordt ook gekeken naar uw vermogen. Ook hangt de hoogte van de

bijzondere bijstand af van de kosten die u maakt. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms
alleen een deel.
SUS Smallingerland
Het SUS is gratis en is er voor iedereen.
Het steunpunt met vragen over de sociale zekerheid, voorzieningen, werk en re-integratie.
Inloop spreekuren (u kunt zonder afspraak binnen lopen) of telefonisch ? email contact .
Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde.
+31512525156
info@sussmallingerland.nl
www.sussmallingerland.nl/index.html
Cli?ntenraad Smallingerland
Voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima
Zuidkade 62 /1
9203CN Drachten
info@clientenraadsmallingerland.nl
www.clientenraadsmallingerland.nl

Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan?
U vindt de aanvraagformulieren op de website van de gemeente. Heeft u vragen? Neem dan
contact op met de gemeente.
Gemeente Smallingerland
Via de gemeente kunnen veel verschillende producten en diensten op het gebied van
ondersteuning en begeleiding worden geleverd. Informeer bij het WMO-loket en de
gebiedsteams welke mogelijkheden er voor u zijn. Ook kunt u direct naar de website van de
organisaties die worden genoemd in Samenwijzer.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
+31512581234
gemeente@smallingerland.nl
www.smallingerland.nl

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bijzondere
bijstand?

Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen. Is er niemand in uw omgeving die u kan
helpen? Vraag dan een vrijwilliger om hulp.
Talent, centrum voor vrijwillige inzet
Talent ? centrum voor vrijwillige inzet is de vrijwilligerscentrale voor de gemeente
Smallingerland. We zetten ons in voor de verschillende manieren waarop mensen zich
vrijwillig inzetten voor anderen. Talent maakt onderdeel uit van de brede welzijnsorganisatie
Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.).
Van Knobelsdorffplein 123
9203DH Drachten
+31512511859
centrumtalent@mosweb.nl
www.centrumtalent.nl/

Heeft u juridische hulp nodig?
Ga naar het gratis spreekuur van Rechtshulp Noord in het Pand@Holdert in Drachten. Dit is
op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur.
Rechtshulp Noord Advocaten - Drachten
U wilt een advocaat, maar wel ??n die luistert. Geen juridische termen, maar advies in
gewone taal. Rechtshulp Noord Advocaten helpt u. In advies, onderhandelingen en
verdediging. Voor iedereen en op alle rechtsgebieden.
Van Knobelsdorffplein 121
9203DH Drachten
+31505474760
info.gron@rechtshulpnoord.nl
www.rechtshulpnoord.nl/
Samenwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Smallingerland.

De gemeente Smallingerland wijst u graag op een aantal specifieke, lokale
initiatieven die voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn:

huistest.nl
Over Samenwijzer

vraagelkaar.nl

cjgsmallingerland.nl

