
Contact
Bel of app ons voor vragen. 

Wij hebben geen loket. Als u wilt, 
komen wij graag bij u op huisbezoek 
om uw vraag te bespreken. Kijk op

www.hollandskroon.nl/contact

088 - 321 5000

06 - 830 55 139

Financiële hulp voor ondernemers (Bbz) 
Schulddienstverlening voor ondernemers/ZZP-ers
www.hollandskroon.nl/bbz

Hulp voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar 
Hulp voor mensen met een arbeidsbeperking
www.hollandskroon.nl/hulp-naar-werk

Gratis de Nederlandse taal leren via het ROC. Kijk op:                              
www.rockopnh.nl/onderwijs/leer-beter-nederlands

Voor vragen of hulp bij duurzaam (ver)bouwen,
energiebesparing en energie opwekken kijk op:
www.duurzaambouwloket.nl/hollands-kroon

Andere hulp bij rondkomen

Hulp bij geldzorgen en schulden 
Voor hulp bij geldzorgen kunt u bij ons terecht. Wij kunnen met u
kijken of u alle inkomsten ontvangt waar u recht op heeft. Of
helpen bij het rondkomen met uw inkomen. Heeft u
achterstanden? Wij kunnen u helpen bij het treffen van een
betalingsregeling. Of een schuldregeling voor u starten. Kijk op
www.hollandskroon.nl/schulddienstverlening
 
Hulp voor ondernemers en ZZP-ers 

Hulp bij het vinden van een baan of opleiding

Hulp bij het leren van de Nederlandse taal 

Hulp bij energiebesparing en energie opwekken

Meedoen voor kinderen en volwassenen
Bijzondere bijstand
Individuele inkomenstoeslag
Studietoeslag voor studenten met een arbeidsbeperking
Bijstandsuitkering en bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Kijk voor uw dichtstbijzijnde locatie op:
www.hollandskroon.nl/hulpbijdigitalevragen

Hoe vraagt u iets aan?

U kunt online aanvragen op www.hollandskroon.nl/rondkomen 
Vul de naam van de regeling die u zoekt, in de zoekbalk in.

Met uw DigiD kunt u op onze website aanvragen doen
voor: 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? 
Er zijn verschillende informatiepunten binnen Hollands Kroon 
in de bibliotheken.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Kwijtschelding belasting hoogheemraadschap             

Voedselbank

Verschillende soorten sport
Muziek- of zangles
Sportkleding, boeken of fietsen

Individuele inkomenstoeslag

Vergoeding budgetbeheer, bewind en rechtsbijstand 
Computer voor uw schoolgaande kind
Kapotte belangrijke apparaten zoals koelkast
en wasmachine
Woonkostentoeslag

Studietoeslag voor studenten met arbeidsbeperking

Tot aan uw pensioen: aanvullende bijstand
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd: aanvullende               
 inkomensvoorziening ouderen. Kijk op www.svb.nl/aio

Gemeentepolis Univé voor mensen met een lager
inkomen 
Online aanvragen via www.gezondverzekerd.nl

U heeft geen geld om de gemeentelijke belastingen 
te betalen

Online aanvragen via www.hhnk.nl/kwijtschelding

U heeft geen geld om eten te kopen

Meedoen voor kinderen en volwassenen
Jaarlijks een digitaal budget om uit te geven 
aan bijvoorbeeld:

U heeft langer dan 3 jaar een laag inkomen

U heeft opeens hoge kosten die u niet kan betalen 
en nergens anders vergoed krijgt
Bijzondere bijstand, bijvoorbeeld voor: 

U bent scholier of student en kunt naast uw opleiding 
niet werken door een medische beperking

U heeft een inkomen onder bijstandsniveau

Collectieve zorgverzekering 

De gemeente is er voor inwoners met een
 laag inkomen en weinig bezit en spaargeld. 

Hieronder vindt u alle hulp die wij aanbieden. Kijk op 
www.hollandskroon.nl/rondkomen voor het 

aanvragen van de regelingen en aanvullende voorwaarden.

Rondkomen 
in Hollands Kroon


