Wat is financieel ontzorgen?
Welkom in de Drechtsteden. Jij gaat wonen in Alblasserdam, Dordrecht,
Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht of
Zwijndrecht. Voor al deze gemeentes werkt de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
samen met jou aan jouw inburgering. Hieronder leggen we uit wat je gaat regelen
tijdens de regeldag en hoe we jou financieel helpen.

Regeldag
Tijdens de regeldag doe je samen met je maatschappelijk begeleider de
volgende aanvragen, zodat je voldoende geld hebt om van te kunnen
leven:
Aanvraag levensonderhoud:
Met deze uitkering krijg je maandelijks een bedrag waarmee jij de
noodzakelijke kosten zoals boodschappen, telefoonrekeningen en huishoudelijke benodigdheden kunt betalen. Dit noemen wij leefgeld.
Aanvraag bijzondere bijstand voor eerste huur en inrichtingskosten:
Met deze uitkering kun jij de eerste huur van je nieuwe woning betalen.
Ook krijg je een bedrag om je huis in te kunnen richten met de
noodzakelijke meubels en apparaten.
Aanvraag zorg- en huurtoeslag:
Voor het betalen van je huur en zorgverzekering kun jij toeslagen
aanvragen. Dit zijn vergoedingen van de overheid. Iedere maand krijg
je een bedrag voor het betalen van je huur en zorg.
Gespreksbevestiging Financieel Ontzorgen:
Op de regeldag bespreken we nog een keer wat financieel ontzorgen is. We
leggen uit welke kosten we voor jou betalen en welk geld we hiervoor gebruiken. Dat schrijven we op en leggen dat vast in de gespreksbevestiging.

Financieel ontzorgen:
al jouw vaste lasten worden door de SDD betaald
In de eerste maanden van je inburgeringstraject komen er veel
nieuwe dingen op je af. Daar ondersteunen wij je graag bij.
Daarom zorgen wij er de eerste zes maanden voor dat je vaste
lasten betaald worden. Daarmee willen we voorkomen dat je
schulden krijgt.
De vaste lasten die de SDD voor jou betaald zijn:

Gas/water/licht

Zorgverzekering

Huur

Het geld dat overblijft nadat al jouw vaste lasten zijn betaald
wordt op jouw bankrekening gestort. Dit is het leefgeld dat je
krijgt om per maand je overige rekeningen te betalen en te sparen.

=

Financiële zelfredzaamheid
Tijdens het inburgeringstraject ga je in de eerste
zes maanden samen met jouw maatschappelijk
begeleider aan de slag om in de toekomst op een
goede manier met geld om te gaan en de
rekeningen te kunnen betalen.

Sliedrecht:

