
Inkomensregelingen voor mensen met 
een laag inkomen

130% inkomensgrens per maand en de vermogensgrens per januari 2020

Soort huishouden Vermogensgrens Jonger dan
 21 jaar

21 jaar tot 
AOW-leeftijd met 

woonkosten

21 jaar tot 
AOW-leeftijd 

zonder 
woonkosten

vanaf 
AOW-leeftijd

U woont samen of bent 
gehuwd zonder kinderen

€ 12.450 € 642 € 1.857 € 1.485 € 1.969

U woont samen of bent 
gehuwd met kinderen

€ 12.450 € 1.013 € 1.857 € 1.485 € 1.969

U woont alleen met uw 
minderjarige kind(eren)

€ 12.450 € 321 € 1.300 € 1.040 € 1.453

U woont alleen €  6.225 € 321 € 1.300 € 1.040 € 1.453

Rondkomen met een laag inkomen 
is niet makkelijk. School, sporten of 
een bezoek aan de bioscoop doen 
dan een zware aanslag op uw geld. 
Als u een laag inkomen heeft, kan de 
gemeente Ede u helpen. Hiervoor 
heeft de gemeente een aantal 
inkomensregelingen die u voor  
2020 kunt aanvragen. 
Zo kan een echtpaar met of zonder 
kinderen met een inkomen onder
€ 1.857 en een beperkt vermogen 
deze regelingen aanvragen. Voor 
een alleenstaande en alleenstaande 
ouder is dit bedrag € 1.300.

Meer informatie
Meer informatie over de regelingen 
vindt u op ede.nl/regelingen. Heeft u 
toch nog een vraag? Bel dan met het 
Klantcontactcentrum van de gemeente 
Ede via 14 0318 (telefonisch bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag tussen 
08.30 en 17.00 uur).

Speciale regelingen voor 
kinderen:
• Meer Kinderen Meedoen € 200.
• Tegemoetkoming  

Diploma-zwemmen € 450.
• Kindpakket: een financiële  

tegemoetkoming van € 125 of € 175.
• Schoolgaan: een fiets en computer voor 

kinderen die naar brugklas gaan.

  Regelingen voor 
  volwassenen: 

• Meer Volwassenen Meedoen  
€ 200. 

• Individuele inkomenstoeslag: een  
toeslag voor mensen die al vijf jaar leven  
van een inkomen op bijstandsniveau  
(op ede.nl/regelingen vindt u de  
inkomensgrens).

• Bijzondere bijstand (maatwerk):  
voor alle bijzondere noodzakelijke uit-
gaven.

• Collectieve zorgverzekering
• Individuele Studietoeslag (voor mensen 

met een arbeidsbeperking).  
• Gehandicaptenparkeerkaart:  

vergoeding van de legeskosten 
• Maatwerk bij hoge zorgkosten  

(op ede.nl/regelingen vindt u de  
inkomensgrens). 

Wanneer komt u in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor een regeling mag uw inkomen maximaal 130% van het sociaal minimum zijn. 
In de tabel ziet u welke nettobedragen daarbij horen. De bedragen gelden vanaf januari 2020 en zijn exclusief 
vakantiegeld. Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget beschouwen wij niet als inkomen, (Kinder)alimentatie 
wel. U heeft woonkosten als u huur of hypotheekrente betaalt. Maakt u gebruik van de Voedselbank of volgt u een 
schulddienstverleningstraject? U komt dan ongeacht uw inkomen in aanmerking voor de regelingen die wij hebben 
voor kinderen.
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