Geldzaken &
regelgeving

Deel met ons je vragen of zorgen!
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Begeleiding: ondersteuning
op sociaal-juridisch terrein
Alle inwoners
De maatschappij is soms behoorlijk ingewikkeld qua regels en regelingen. Wij helpen u
op weg op sociaal-juridisch terrein.
De sociaal werkers bieden hulp bij problemen
met regels en instanties. Voor welke uitkering
of voorziening kom ik in aanmerking? Klopt
het dat ik mijn huurtoeslag moet terugbetalen? Heb ik recht op een teruggave van de
Belastingdienst? Waar moet ik aan denken
wanneer ik ga scheiden?
	
Sociale uitkeringen
	
Toeslagen van de Belastingdienst
	
Inkomstenbelasting
	
Studietoelagen
	
Schulden en betalingsregelingen
	
Beslaglegging en de beslagvrije voet
	
Gemeentelijke en waterschapsbelastingen
	
Onderhoudsplicht en alimentatie
	
Juridische vragen over huur- en woonzaken
	
Juridische vragen over consumentenzaken
	
Afdoening van verkeersovertredingen
	
BasisRegistratie Personen en
reisdocumenten
	
Informatie over hulpverlenende instellingen
De sociaal werkers luisteren naar uw verhaal en bespreken met u hoe uw probleem
het beste opgelost kan worden. Vaak kunt u
zelf een aantal stappen zetten. Indien nodig
kunnen ze ook een juridische procedure, zoals
bijvoorbeeld een bezwaarprocedure, voor
u voeren. Het kan ook zijn dat ze u doorverwijzen naar een advocaat, een collegasociaal werker, een notaris, een vakbond of
het Juridisch Loket.

Hulp bij schulden:
betalingsregeling of
schuldhulpverlening
Alle inwoners
U heeft een schuld en weet even niet meer
hoe u uw financiële situatie weer op orde
krijgt. Wij helpen u op weg.
Als u schulden bij een of enkele schuldeisers
heeft en u denkt maandelijks voldoende geld
beschikbaar te zullen hebben om deze schulden binnen een half jaar te kunnen aflossen,
dan kunnen onze sociaal werkers u helpen bij
het treffen van betalingsregelingen met uw
schuldeisers. Ook kunnen zij u adviseren en
informeren over de mogelijkheden voor hulp
bij het weer op orde krijgen van uw financiële
situatie.
Heeft u meerdere schuldeisers en komt u
er zelf niet meer uit? Dan komt u wellicht in
aanmerking voor schuldhulpverlening. In de
gemeente Haarlemmermeer voert de organisatie PLANgroep de schuldhulpverlening uit. U
kunt zich aanmelden bij PLANgroep via www.
plangroeponline.nl/haarlemmermeer, of door
te mailen naar haarlemmermeer@plangroep.
nl, of te bellen naar 0800 - 323 25 00 99.
Contact
Kijk op www.meerwaarde.nl/pluspunten of
bel 023 - 569 88 88.
Meer informatie
www.schuldinfo.nl
www.haarlemmermeer.nl

Onze sociaal werkers houden spreekuur op
verschillende plaatsen in Haarlemmermeer.
Contact
Kijk op www.meerwaarde.nl/pluspunten of
bel 023 - 569 88 88.
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Formulierenbrigade:
wij helpen u met de
papierwinkel
Volwassenen
Vindt u het lastig om een formulier in te
vullen? Dan kunt u hulp en ondersteuning
krijgen van de vrijwilligers van de formulierenbrigade. Een door ons getrainde vrijwilliger van de formulierenbrigade vult samen
met u het formulier in.
Wilt u een afspraak maken met iemand van de
formulierenbrigade? Maak dan een afspraak
via het PlusPunt voor uw gebied. U kunt bij ons
terecht voor hulp bij de volgende formulieren:
	
Kwijtscheldingsformulieren.
	
Aanvragen van een DigiD.
	
Aanvraagformulieren voor bijzondere
bijstand.
	
Aanvraagformulieren uitkeringen.
	
Formulieren studiefinanciering.
	
Formulieren huur-en zorgtoeslag.
	
Formulier kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.
	
Formulier WMO-voorzieningen.
	
Formulieren IND.
	
Aanvraagformulier schuldhulpverlening en
budgetbeheer.
Contact
Kijk op www.meerwaarde.nl/pluspunten of
bel 023 - 569 88 88.
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Thuisadministratie: wij
helpen u overzicht krijgen
Volwassenen
Een goede administratie is van belang om
overzicht te houden op uw financiën. Wij
helpen die op orde brengen.
De administratie bijhouden is voor veel mensen niet het leukste. Maar het is wel nodig om
goed overzicht te houden over uw financiën.
Hebt u er moeite mee of dreigt u daardoor
in de problemen te komen? Er zijn allerlei
oorzaken waardoor mensen de grip op hun
papierwinkel kwijtraken. Bijvoorbeeld door te
veel stress vanwege andere dringende zaken,
of door het verlies van een partner die altijd de
administratie deed. Hebt u er hulp bij nodig?
Onze vrijwilligers helpen u graag met de
thuisadministratie.
Contact
Kijk op www.meerwaarde.nl/pluspunten of
bel 023 - 569 88 88.
Bijzonderheden
Uw informatie en vragen worden vertrouwelijk behandeld. De vrijwilligers doen geen
geldhandelingen, zoals geld overmaken, ook
niet in uw opdracht.

Haarlemmermeer voor
Elkaar.nl: vrijwilliger of
maatje vinden of worden
Alle inwoners
Op www.haarlemmermeervoorelkaar.nl
staan vraag en aanbod voor al het vrijwilligerswerk bij u in de buurt handig bij elkaar.
Iedereen kan af en toe een handje extra
gebruiken. Een klusje in huis of tuin, hulp
met de boodschappen of vervoer, samen een
gezellig uitje maken of sportief bezig zijn met
een maatje. Op www.haarlemmermeervoorelkaar.nl ziet u in één oogopslag wie bij u in de
buurt kan helpen of iemand zoekt. U vindt
de vacaturebank met vrijwilligersvacatures
van organisaties, individuele hulpvragen én
aanbod van particulieren.
Hoe werkt het?
Ga naar www.haarlemmermeervoorelkaar.nl
en maak direct gratis een profiel aan. Geef
aan wat u zoekt of waar u iemand mee kunt
helpen. Kom eenvoudig met elkaar in contact.
Heeft u geen computer of wilt u graag ondersteuning? Dan staan onze bemiddelingsconsulenten vijf ochtenden in de week voor u
klaar om u persoonlijk te begeleiden. Dit
kan van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot
12:30 uur op Dokter Van Dorstenstraat 1 in
Hoofddorp.
Contact
023 - 569 88 70,
info@haarlemmermeervoorelkaar.nl
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Vindt u in deze folder geen antwoord op uw
vraag of passend aanbod? Neem contact met
ons op. Wellicht kunnen we u toch verder
helpen of doorverwijzen.
023 – 569 88 88, info@meerwaarde.nl,
www.meerwaarde.nl/pluspunten
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Dokter Van Dorstenstraat 1, 2132 JR Hoofddorp
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