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Beste inwoner van Goeree-Overflakkee,  
 
Het leven is de afgelopen periode duurder geworden. We hebben er allemaal last van. Aan de 
kassa van de supermarkt betalen we meer, bij de pomp rekenen we meer af en ook onze 
energierekening is omhoog gegaan. Als gemeente merken we dat het voor een aantal van onze 
inwoners lastig is om de eindjes aan elkaar te knopen. We zien ook dat niet iedereen op de hoogte 
is van de hulp die er in onze gemeente is te vinden. In deze brief benoemen we een aantal 
mogelijkheden.  
 
Mogelijk kunnen we u als gemeente helpen 

 

• Heeft u recht op energietoeslag van €1300,- in 2022?  
Kijk op www.goeree-overflakkee.nl/energietoeslag en vraag gelijk aan. 
Aanvragen kan tot en met 31 december 2022. Ook voor 2023 kunt u recht 
hebben op energietoeslag. Als daarover meer bekend is, melden we dit op de 
gemeentelijke website.  
 

• Mogelijk heeft u recht op het Kindpakket. Via het Kindpakket kan uw kind 
gaan sporten of kleding kopen. Zit uw kind op de middelbare school, dan 
bestaat er recht op een fiets of OV-vergoeding. Kijk op goeree-
overflakkee.mijnkindpakket.nl. 
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Aan inwoners van Goeree-Overflakkee  

 

Lukt het u niet om rond te komen en wilt u daarover in gesprek? 
Vraag een informatie- en adviesgesprek aan bij ons team  

schuldhulpverlening. 
 

Ook voor andere vragen rond geldzorgen of hulp bij het invullen  
van een aanvraag.  

We kijken en denken graag met u mee. 
 

Bel hiervoor met ons Sociaalcontactpunt. Te bereiken via 14 0187, optie 1. 

http://www.goeree-overflakkee.nl/energietoeslag
https://goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl/
https://goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl/
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• Misschien heeft u recht op één van de regelingen van de gemeente, 
zoals: 

o Individuele bijzondere bijstand; 
o Individuele inkomenstoeslag; 
o Individuele studietoeslag.  

      Kijk hiervoor op www.goeree-overflakkee.nl/werk-en-geld 
o Daarnaast heeft u mogelijk recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Kijk 

op www.svhw.nl/kwijtschelding. 
 

• Vanaf half november tot eind december kunt u overstappen naar een 
andere zorgverzekering. De gemeente biedt een zorgverzekering voor 
mensen met een laag inkomen aan. Controleer of u hier recht op heeft 
via https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/goeree-
overflakkee/passende-zorg/#!/pakketten 

 
Mogelijk kan een andere organisatie in de gemeente helpen 
 
• Stichting ZIJN: www.zijngo.nl. Deze welzijnsorganisatie biedt bijvoorbeeld 

Formulierenhulp, om wegwijs te worden in de wirwar van (digitale) 
formulieren en regelingen. Maar ze biedt ook hulp aan bijvoorbeeld 
mantelzorgers en vervoerservice ANWB Automaatje Goeree-Overflakkee.  

 

• Schuldhulpmaatje: www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/goeree-
overflakkee/. Getrainde maatjes bieden hulp aan mensen met 
financiële problemen. Niet met geld, maar door samen een plan te 
maken om uit de schulden te komen.   
 

• Goed voor Goed en Cherity Re-Use: www.goedvoorgoed.nl. Deze 
organisaties hebben elkaar gevonden om mensen in nood te helpen, 
door in de kringloopwinkel ingeleverde kleding en spullen gratis 
beschikbaar te stellen.  
 

• Voedselbank Goeree-Overflakkee: www.voedselbankgo.nl. De 
voedselbank helpt mensen door hen tijdelijk voedselpakketten te geven. 
Aanvragen kan via de gemeente.   
 

• Voor het energiezuinig maken van uw huis: kijk op 
www.energieloketgo.nl. 
 

• Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Zuid-Hollandse 
Delta. Hulp nodig bij het regelen van overheidszaken via internet?  Kijk 
op www.bzhd.nl voor de actuele inloopspreekuren.  

 
Wat kunt u zelf nog meer doen? 
 
• Vul één van de geldplannen van Startpunt Geldzaken in. Daarmee 

kunt u zelf uw geldzaken in balans brengen én houden. Het geldplan 
helpt daar stap voor stap bij. Er zijn verschillende plannen voor 
verschillende situaties.  
www.startpuntgeldzaken.nl/goeree-overflakkee. 
 

• Check bij het Nibud of u recht heeft op landelijke regelingen en 
tegemoetkomingen én vraag ze gelijk aan via www.berekenuwrecht.nl.  

http://www.goeree-overflakkee.nl/werk-en-geld
http://www.svhw.nl/kwijtschelding
https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/goeree-overflakkee/passende-zorg/#!/pakketten
https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/goeree-overflakkee/passende-zorg/#!/pakketten
http://www.zijngo.nl/
http://www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/goeree-overflakkee/
http://www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/goeree-overflakkee/
http://www.goedvoorgoed.nl/
http://www.voedselbankgo.nl/
http://www.energieloketgo.nl/
http://www.bzhd.nl/
http://www.startpuntgeldzaken.nl/goeree-overflakkee
http://www.berekenuwrecht.nl/
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Op www.goeree-overflakkee.nl/werk-en-geld vindt u al deze informatie terug én nog meer. Aarzel 
niet om hulp te vragen als het nodig is.   

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Berend Jan Bruggeman  
Wethouder Sociaal Domein 

http://www.goeree-overflakkee.nl/werk-en-geld

