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Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere noodzakelijke kosten. Kosten die
niet via een andere regeling vergoed worden. Bijvoorbeeld zorgkosten die niet onder uw
zorgverzekering vallen. Of een bepaalde behandeling in het ziekenhuis. Of medicijnen of een
speciale bril. Als u geen geld heeft voor zulke uitgaven, dan kunt u om bijzondere bijstand
vragen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.
Wilt u liever met iemand praten? Neem dan contact op met het Gebiedsteam.
Wat is bijzondere bijstand?
Bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente om u te helpen als u bijzondere,
noodzakelijke kosten heeft. U kunt deze kosten niet zelf betalen omdat u een laag inkomen
heeft. U heeft deze kosten door een bijzondere situatie. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor
rechtsbijstand of extra kosten die u heeft door een ziekte of beperking.
Of uw kosten bijzonder zijn, hangt af van uw situatie. Wat in het ene geval bijzonder is, is dat
in het andere geval niet. Het gaat erom wat u nodig heeft. Daarom wordt elke aanvraag apart
bekeken en beoordeeld.
Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.
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Kunt u bijzondere bijstand krijgen?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt voor het aanvragen niet uit of u
bijvoorbeeld werkt, een uitkering krijgt of een pensioen. Wel is de hoogte van uw inkomen
belangrijk. Vaak wordt ook gekeken naar uw vermogen. Ook hangt de hoogte van de
bijzondere bijstand af van de kosten die u maakt. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms
alleen een deel.
Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente. Maak ook gebruik van de websites
Recht op Bijstand en Recht op Minimaregeling. Of ga langs bij het Gebiedsteam
Ooststellingwerf.
Gebiedsteam Ooststellingwerf
inloopspreekuur: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur
Bezoekadres
Brink 1
8431 LD Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde
0516 82 01 00
info@gbtoost.nl
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Recht op bijstand - gemeente Ooststellingwerf
www.ooststellingwerf.nl/recht-op-bijstand
Minimavoorzieningen
www.ooststellingwerf.nl/minimavoorzieningen
Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan?
Download het formulier op de website van de gemeente. Of vraag het telefonisch aan of haal
het op bij het gemeentehuis. Vul het formulier volledig in. Vergeet uw handtekening niet te
zetten. Voeg ook de gevraagde bewijsstukken toe. Na het opsturen krijgt binnen 8 weken
bericht. Het is verstandig om de beslissing van de gemeente af te wachten voor u de kosten
maakt.
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Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bijzondere bijstand?
Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen. Is er niemand in uw omgeving die u kan
helpen? Vraag dan een vrijwilliger om hulp.
Of neem contact op met het Gebiedsteam Ooststellingwerf. Zij helpen u met uw aanvraag of
verwijzen u door naar iemand die kan helpen.
Gebiedsteam Ooststellingwerf
inloopspreekuur: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur
Bezoekadres
Brink 1
8431 LD Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde
0516 82 01 00
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Heeft u juridische hulp nodig?
Kijk op de website van het Juridisch Loket voor advies. Of maak een afspraak bij een
vestiging in uw buurt.
Juridisch Loket
0900 80 20 (€ 0,25 per minuut)
www.juridischloket.nl
Contactgegevens Gebiedsteam
Telefoon: (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
E-mail: info@gbtoost.nl

Inloopspreekuur: op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur in het Gezondheidscentrum
Bezoekadres: Brink 1, 8431 LD Oosterwolde
www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam
Vraagwijzer Ooststellingwerf is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf in
samenwerking met vele organisaties en instellingen.
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