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Participatiewet Wat/hoogte Inkomensnorm* 

Bijzondere bijstand 

  

  

Voor aantoonbare noodzakelijke kosten die voortkomen uit bijzondere 

omstandigheden zoals bijvoorbeeld verhuis- en inrichting, bewindvoering, 

eigen bijdrage rechtsbijstand, duurzame gebruiksgoederen. 

110% met arbeidsperspectief 

130% zonder arbeidsperspectief 

Woonkostentoeslag (WKT) Bij huur/koop woning waarvan de woonlasten boven de maximale 

huurgrens voor de huurtoeslag liggen en er een laag inkomen is. De WKT 

wordt berekend op basis van woonlasten en draagkracht.  

100% 

Individuele inkomenstoeslag 

  

Alleenstaande: € 410,00  Alleenstaande ouder:  €513,00   

Echtpaar: € 586,00   per 12 maanden 

110% , gedurende 3 jaar 

 

Gemeentelijke regelingen  Wat/ hoogte Inkomensnorm* 

Amstelveenpas Diverse kortingen voor activiteiten en uitstapjes 

Overzicht kortingen en acties op www.amstelveenpas.nl 

110% voor alleenstaanden van 21 jaar 

tot pensioengerechtigde leeftijd met 

arbeidsperspectief 

130% voor gezinnen met kinderen, 

chronisch zieken/gehandicapten en 

pensioengerechtigden 

Studenten zijn uitgesloten 

Regeling duurzame gebruiksgoederen 

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd 

€ 900,00 meerpersoonshuishouden per 3 jaar 

€ 750,00 eenpersoonshuishouden per 3 jaar 

130% 

  

Gratis openbaar vervoer  

Vanaf 65 jaar 

Gratis reizen  met de bussen van Connexxion,  

abonnement Dal Vrij 65+ 

110% 

Maatwerkvoorziening  

Tegemoetkoming in zorgkosten 

€ 252,00 per kalenderjaar 130% van het netto wettelijk 

minimumloon 

Collectieve ziektekostenverzekering 

Aanvullende zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid 

AV Gemeente TOP – voor gehandicapten, chronisch zieken en minima 

AV Gemeente Standaard – voor minima 

Aanvragen via www.gezondverzekerd.nl  

130% 

110% 

Maaltijdvoorziening Afhankelijk van soort maaltijd, op vertoon van de Amstelveenpas 130% 
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Regelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar Wat/ hoogte Inkomensnorm* 

Sport en culturele activiteiten € 250,00 per 12 maanden 130% 

Schoolkosten  €   75,00 basisonderwijs per 12 maanden 

€ 150,00 middelbaar onderwijs per 12 maanden 

130% 

  

Computerregeling € 300,00 per huishouden per 4 jaar 130% 

Internetvergoeding € 180,00 per huishouden per 12 maanden 130% 

Zwemles ABC- diploma 100% van de kosten 130% 

Vakantiekamp Vergoeding voor de kosten boven de eigen bijdrage van € 12,50 130% 

 

Pilots Wat/ hoogte Inkomensnorm* 

Vaktraining of huiswerkbegeleiding (tot 18 jaar) € 300,00 per 12 maanden 

Ondersteuning voor extra lessen voor een vak of huiswerkbegeleiding 

130% 

Pilot 18+ regelingen Regelingen voor sport/cultuur, internet, computer, vaktraining/ 

huiswerkbegeleiding en school zijn ook toegankelijk voor jongeren 18+ 

zonder startkwalificatie. Op voordracht van een hulpverlener. 

Geen 

 

* Alle voorwaarden vindt u op www.amstelveen.nl/minima  

 

AANVRAAG INDIENEN 
Een aanvraag indienen kunt u als volgt doen: 

 Langskomen bij het Amstelveenloket in het raadhuis Amstelveen: openingstijden vindt u op www.amstelveen.nl/amstelveenloket  

 Telefonisch een aanvraagformulier opvragen bij het Amstelveenloket via telefoonnummer (020) 540 49 11. 

 Een aanvraagformulier downloaden via de website www.amstelveen.nl/minima  

MEER INFORMATIE EN VRAGEN 
 Alle voorwaarden en meer informatie over de minimaregelingen vindt u op www.amstelveen.nl/minima  

 Bij het Amstelveenloket kunt u terecht voor vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. 

E-mail: amstelveenloket@amstelveen.nl    Telefoonnummer: (020) 540 49 11. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJr_SA_4bjAhVDb1AKHS8MBekQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fzaaiamstelveen.nl%2Fzaai-amstelveen%2Fgemeente-amstelveen-400x150%2F&psig=AOvVaw0K6rm81RIx9Wb-XkK5ezYs&ust=1561633156583562

