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Van de voorzitter
Per 1 januari 2016 is de Adviesraad Sociaal Domein in oprichting van
start gegaan. In de loop van 2016 zal deze Raad zijn definitieve status
krijgen. Begin vorig jaar zijn de eerste stappen gezet om in 2016 tot een
intergraal advies orgaan te komen, die Burgemeester & Wethouders en
gemeenteraad adviseert omtrent zaken het totale sociale domein
omvattende. In het kader van met name de invoering van de Jeugdwet
per 1 januari 2015 was het nodig om na te denken over de wijze waarop
advisering in het sociale domein kan plaatsvinden. Er was in Soest een
WMO-raad, een Cliëntenraad Sociale Zekerheid en een regionale Wswraad (Amersfoort, Bunschoten, Baarn, Soest, Leusden en Woudenberg).
Als basis voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein geldt de WMO-raad.
Wij als Cliëntenraad Sociale Zekerheid blijven als zelfstandig orgaan
bestaan; ook de Wsw-raad in zijn huidige vorm blijft bestaan. Met name

het gegeven dat wij in onze Cliëntenraad leden hebben, die als
ervaringsdeskundigen aangemerkt kunnen worden, is hier debet aan. Als
leden van de Cliëntenraad hebben wij er op aangedrongen om als
zelfstandig orgaan te kunnen blijven bestaan. Vanuit de Cliëntenraad
hebben Marieke Prent en ondergetekende, als afgevaardigden uit de
Cliëntenraad, zitting in de Adviesraad Sociaal Domein. In de nieuwe Raad
hebben wij als aandachtsgebied: werk, inkomen en sociale zekerheid. In
de loop van het jaar moet nog duidelijk worden, hoe in technische zin
advisering vanuit de Cliëntenraad naar B&W en gemeenteraad plaats
kan/zal vinden. Uiteraard zullen wij ons blijven inzetten om de belangen
van de minima in het algemeen en bijstandsgerechtigden in het bijzonder
te blijven behartigen omtrent hun kunnen deelnemen aan de
samenleving.
Jan Roest

Uw hulpvraag stellen aan de gemeente
U kunt als inwoners van Soest en Soesterberg bij de gemeente terecht
met uw hulpvraag over werk, inkomen en zorg.
Heeft u een vraag? Dan stelt u die online. Vul daarvoor het meldingsformulier in op www.soest.nl/zorg. Lukt dit niet, bel dan 035-609 3411.
De gemeente helpt u verder.
Nadat u het formulier heeft ingevuld, bekijkt de gemeente wie u kan
ondersteunen. Dan neemt de gemeente contact met u op. Zij verwijst u
door naar de juiste organisatie of maakt een afspraak met een van haar
eigen klantregisseurs. Deze persoon wordt binnen de gemeente uw vaste
aanspreekpunt als het om hulpvragen gaat. Samen met u wordt gekeken
wat de vraag is en wat nodig is om tot een oplossing te komen.

VoedselRuilhuis
Het VoedselRuilhuis Soest Varenstraat 260a: nu nog open op maandag en
vrijdag van 13.30 t/m 16.00 uur. Dit gaat mogelijk vanaf 01-05-2016
veranderen in maandag 13.30 t/m 16.00 uur en op woensdag van 10.00
t/m 12.00 uur, omdat De Voedselbank vanaf 1-04-2016 van de
donderdag naar de dinsdag is gegaan. Ook willen we wat extra 's doen.
We zien vaak dat "buitenlandse" vrouwelijke mensen niet binnen willen
komen, omdat er mannen binnen zitten. We willen op woensdag van
10.00 tot 10.30 uur alleen open zijn voor dames, vanaf 10.30 t/m 12.00
uur gemengd. Je ruilt voedsel, voor een ander product voor dezelfde
prijs.
Het VoedselRuilhuis Soest probeert maandelijks een activiteit te
organiseren om mensen van alle culturen bij elkaar te brengen. Zoals
Burendag, NL Doet, Koningsmarkt, zomerspelen, Halloween enz.
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Tevens hebben we een Kledingbank en de Kledingzolder. Iedereen die
een verwijskaart heeft van De Voedselbank, van Vluchtelingenwerk of
door verwezen wordt door de afdeling Welzijn van de Gemeente Soest,
mag gratis kleding uitzoeken bij de kledingbank. Ze kunnen een afspraak
maken door te mailen met ditjesendatjessmitsveen@gmail.com of bellen
met 06-43755904. De Kledingzolder is voor mensen die net een nieuwe
baan hebben gevonden en zich nog niet kunnen veroorloven mooie
kleding te kopen, ook voor mensen die een feestje hebben (bruiloft/doop
enz). of verkleedkleding voor een feestje nodig hebben. Hiervoor betaal
je een borg, als je het heel en schoon terug brengt, krijg je je borg
gewoon terug.
Ook hebben we 2 banensite 's Werkspot Soest - en omgeving (banen
binnen 15 kilometer van Soest) banen voor mensen met diploma en/of
ervaring en Onbeperkt Succesvol (ook binnen een straal van 15
kilometer) voor mensen met een beperking en/of banen zonder
ervaring/diploma.
FB Ditjes & datjes Smitsveen: site met nieuws over Soest, gratis uitjes
binnen een straal van 15 kilometer rond Soest. En een Fb site: gratis
vraag en aanbod Soest en omgeving. Spreekt voor zich.
Het VoedselRuilhuis is nog bezig drie nieuwe dingen op te richten.

Om te onthouden: fondsen en toeslagen.
De gemeente Soest kent ook in 2016 enkele speciale fondsen om mensen
met een minimum inkomen wat armslag te geven. Daardoor kunt u of uw
kind meedoen aan activiteiten en wordt het leven ietsje gemakkelijker.
Uitgangspunt is de hoogte van het gezamenlijk inkomen per maand van
mensen die tot één gezin behoren. De maximum inkomens zijn: € 1389,- voor samenwonenden, € 972,-- voor een alleenstaande ouder en een
alleenstaande. Bij een aantal regelingen is dit 115% van voornoemde
bedragen. Een overzicht:
Jeugdsportfonds: maximaal € 225,-- per jaar voor elk kind van 6 t/m
16 jaar om lid te zijn van een sportclub en om sportkleding en zo te
kopen. Aanmelden via leraar, huisarts, jeugdhulpverlener, buurtwerker of
contactpersoon Werk en Inkomen BBS. Sporten is heel goed en zeker
voor kinderen.
Jeugdcultuurfonds: meedoen aan een toneelclubje, een schilder- of
boetseerclub, muziekles, misschien eens naar een museum vinden
kinderen leuk en interessant. Het is ook goed voor hun verdere vorming
en opleiding. Voor 2016 is maximaal € 450,-- per kind beschikbaar.
Aanmelden via onderwijzer, arts, hulpverlener of contactpersoon Werk en
Inkomen BBS.
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Schoolkosten: naar school gaan kost niet veel, maar er komt zoveel bij!
En een kind moet niet aan de kant blijven staan. Voor elk kind op de
basisschool is in 2016 € 103,-- beschikbaar en voor elk kind in het
voortgezet onderwijs ten hoogste € 354,--. Aanvragen kan via Werk en
Inkomen BBS.
Minimafonds: u zou zelf graag wel eens een uitje willen, naar een leuke
film, een voorstelling in Idea, of bepaalde lessen volgen. Daarvoor is het
Minimafonds. Was uw (gezamenlijke) inkomen in 2015 niet hoger dan
115% van de bijstandsnorm, dan heeft u in 2016 recht op uitkering uit
dit fonds van € 119,-- per persoon. Vraag ernaar bij uw contactpersoon
Werk en Inkomen BBS.
Individuele Inkomenstoeslag: u heeft al meer dan twee jaar recht op
bijstand en het lukt maar niet om een betaalde baan te vinden. In dat
geval heeft u misschien recht op een individuele Inkomenstoeslag. De
bedragen voor 2016 zijn: € 374,-- voor een alleenstaande, € 481,-- voor
een alleenstaande ouder en € 534,-- voor (gehuwd) samenwonenden.
Aanvragen kan via Werk en Inkomen BBS.
Compensatie Eigen Risico: voor inwoners van de gemeente Soest met
een laag inkomen, die hun volledige eigen risico van de zorgverzekering
gebruiken is er een tegemoetkoming via de bijzondere bijstand. Het gaat
om een compensatie tot een bedrag van € 100,-- in 2016. Aanvragen kan
via Werk en Inkomen BBS.
Bijdrage chronisch zieken, arbeidsgehandicapten of ouderen:
mensen met een minimum inkomen die extra kosten hebben vanwege
een chronische ziekte of beperking hebben in 2016 recht op een extra
bijdrage van tenminste € 352,--. Voorwaarde is dat u drie jaar of langer
volledig arbeidsongeschikt bent of AOW ontvangt. Aanvragen kan via
Werk en Inkomen BBS.
Bijzondere bijstand: soms komt u voor een vaak niet voorziene
bijzondere kostenpost te staan, die u onmogelijk zo maar kunt betalen.
Bijvoorbeeld apparaten in uw huishouden, zoals koelkast, wasmachine of
kookapparatuur gaan plotseling kapot. U kunt dan een aanvraag
bijzondere bijstand doen. De kosten moeten wel noodzakelijk zijn.
Overleg met uw klantmanager inkomen. Deze zal u helpen bij het zoeken
naar een oplossing.
Duurzame gebruiksgoederen: voor duurzame gebruiksgoederen geldt
dat als uw inkomen korter dan twee jaar op bijstandsniveau is de
bijzondere bijstand in de vorm van een lening wordt verstrekt. Als uw
inkomen twee aaneengesloten jaren op bijstandsniveau is wordt 50% van
de bijzondere bijstand in de vorm van een lening verstrekt. Als u al drie
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jaar of langer op bijstandsniveau moet leven wordt de bijzondere bijstand
als gift verstrekt.
Huurtoeslag en zorgtoeslag, goed om te weten: de huur voor uw
woning moet u altijd zelf betalen, maar de Belastingdienst past in veel
gevallen een huurtoeslag toe om het effect van de gestegen huurkosten
voor mensen met een laag inkomen enigszins te verzachten. Deze
toeslag krijgt u niet contant in handen maar wordt via de inhouding van
de belasting verrekend. De toeslag is minder naarmate uw inkomen
hoger wordt en stopt geheel als u boven een bepaalde grens komt.
Er zijn twee situaties, ze volgen hierna:
U bent tussen 23 en 65 jaar en alleenwonend: de huurtoeslag geldt
voor een huur tussen € 231,87 en € 710,18 per maand, als uw inkomen
per jaar niet meer dan € 22.100,-- is en u niet meer spaarcentjes en
dergelijke heeft dan € 24.437,--.
U bent tussen 23 en 65 jaar en deelt de woning met iemand
anders (partner of medebewoner): de huurtoeslag geldt hier voor
dezelfde huurbedragen als hiervoor, maar het gezamenlijke inkomen mag
niet meer dan € 30.000 per jaar zijn, terwijl u of uw medebewoner of
partner ieder voor zich niet meer dan € 24.437,-- spaargeld mag hebben.
Als u 65 jaar of ouder bent zijn de spelregels afwijkend.
Let op: de huurtoeslag neemt af naarmate het inkomen hoger is, en
boven het maximum inkomen is er geen huurtoeslag!
Zorgtoeslag: de belastingdienst kent ook een zorgtoeslag. Deze bestond
al veel langer, maar is voor 2016 wat verhoogd vanwege de alsmaar
stijgende kosten voor zorg. Dat geldt met name voor het eigen risico, dat
in 2016 voor iedereen € 385 bedraagt. Om in aanmerking te komen voor
zorgtoeslag, mag het inkomen van een alleenstaande niet hoger zijn dan
€ 27012 en voor iemand met een partner samen niet meer dan € 33765
bedragen.
Zoals gezegd: huurtoeslag en zorgtoeslag worden voor u verrekend door
de Belastingdienst. U moet natuurlijk wel de nodige formulieren invullen
als de Belastingdienst daarom vraagt. Als u daar moeite mee heeft:
allerlei organisaties zoals vakbonden, welzijnsorganisaties als Balans en
de vrijwilligers van de SWOS helpen u daar graag mee!
Belastingaangifte – Mogelijke teruggave van teveel betaalde
belasting: het kan lonend zijn, indien er aftrekkosten kunnen worden
opgevoerd, en waar geen ontvangen vergoeding voor is gekregen (bijv.
bijzondere bijstand), om belasting aangifte te doen. Extra uitgaven, zoals
zelf betaalde zorgkosten, giften of studiekosten, kunnen worden
opgegeven, mits, conform de voorwaarden, deze kosten mogen worden
afgetrokken. Wel is het raadzaam om bijvoorbeeld een sociaal
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raadsman/raadsvrouw of mogelijk een vakbond of ouderenbond naar uw
belastingaangifte te laten kijken. Daarvoor hebt u wel een Digid nodig, en
in het geval van de vakbond of ouderenbond een machtigingscode.
Belasting terug krijgen is alleen mogelijk als het terug te krijgen bedrag
groter is dan € 14,--.
Indien u een belasting teruggave krijgt, hebt u wel de plicht als
uitkeringsgerechtigde om een copy van de voorlopige aanslag op te
sturen naar de uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen BBS. Zij gaan dan
beoordelen of je dit (gedeeltelijk) mag behouden of dat men dit
(gedeeltelijk) gaat terugvorderen. Indien men bericht krijgt van de
belastingdienst om belasting aangifte te doen dan kan dit in 2015 tot en
met 30 april 2016. Daarnaast kunt u zelf altijd een belastingaangifte met
vijf jaar terugwerkende kracht indienen; dat zijn dus nu de belastingjaren
2011, 2012, 2013, en 2014.
Verzorgen van de belastingaangifte door het Sociaal Juridisch
Informatiepunt (SJI):
het SJI geeft advies en uitleg over de regelgeving op het gebied van:
Sociale Zekerheid, belastingen, subsidies, vreemdelingenrecht,
familierecht, huisvesting en consumentenzaken en arbeid. Indien u
bijvoorbeeld hulp wilt bij het invullen van de belastingaangifte, maar ook
voor de toeslagen, als bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag. Van u
wordt verlangd dat u de juiste informatie meebrengt als inkomsten en
mogelijke aftrekkosten. Ook een Digid is noodzakelijk, maar die kan ook
het SJI voor je aanvragen.
Het SJI is gratis en vanzelfsprekend vertrouwelijk en heeft een spreekuur
op dinsdag- en donderdag ochtend van 09:00 – 12:00 uur.
Het bezoekadres is:
Educatief Centrum de Plantage
Smitsweg 311
3765 CJ Soest
Telefoon: 035-6099279

Ontmoetingscentrum “Het Trefpunt”
Graag willen we u herinneren aan het ontmoetingscentrum “Het
Trefpunt”. Van jong tot oud kun u hier terecht voor een kopje koffie of
thee, een praatje, een spelletje of om boeken en/of CD’s te ruilen. Er is
steeds een redelijk aantal mensen aanwezig en we nodigen iedereen
hierbij uit een kijkje te nemen.
Locatie:
de Plantage, Smitsweg 311, Soest
Wanneer:
maandag van 14.00 tot 16.00 uur
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Veelal is een lid van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid aanwezig.
Voor informatie: tel. 035-6099255
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Bereikbaarheid Cliëntenraad
Wanneer u contact wil hebben met de Cliëntenraad neemt u dan
telefonisch contact op met de voorzitter van deze raad de heer Jan Roest,
tel. 035-6018355. U kunt ook met hem mailen. Zijn e-mail adres luidt:
jan.rita.roest@ziggo.nl

Cliëntenraad Sociale Zekerheid Soest
De Cliëntenraad bestaat uit negen personen: zes cliënten en
drie personen als afgevaardigde uit een maatschappelijke
organisatie. De namen van de cliënten zijn: Jamila Belarbi,
Aalbert Bosschaart, Carona van den Broek, Fakhradin Nader,
Marieke Prent en Dorothé Rijkenberg. Uit de maatschappelijke
organisaties: Kees van Ham, Jan Roest en Jan Staal. Als
Cliëntenraad hebben we ambtelijke ondersteuning van Alice van
Deinsen, kwaliteitsmedewerker van Werk & Inkomen BBS.
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Nuttige adressen
Kringloopwinkel Soest
De Schans 20
3764 AX Soest
035-6018730
www.spullenhulp.nl

Sociaal Juridisch
Informatiepunt (SJI)
Smitsweg 311
3765 CJ Soest
035 – 6099264

Voedselbank Soest
Nijverheidsweg 20
3762 ER Soest
035-5338836
www.voedselbankgooi.nl

Loket Schulden
Raadhuisplein 1
(Gemeentehuis)
3762 AV Soest
035-609 34 11

Kringloopwinkel Baarn
Tolweg 1a
3741 LM Baarn
035-5482030
www.kringloopbaarnbunschoten.nl

Stichting Balans
Smitsweg 311
3765 CJ Soest
035-6017615
www.stichtingbalans.nl

Kringloopwinkel Amersfoort
Zwaaikom 21
3812 PS Amersfoort
033-4626969
www.kringloopamersfoortleusden.nl

Kinderboerderij De
Veenweide
Vedelaarpad 53
3766 CM Soest
035-6018136

Weggeefwinkel Amersfoort
Keerkring 118
3813BC Amersfoort
weggeefwinkelamersfoort@gmail.com

Breed Educatief Centrum
De Plantage
Smitsweg 311
3765 CJ Soest
035-6099255
Hier zijn o.a gevestigd de
Speel-o-theek, Repaircafé,
Team Volwassenwerk,
Opbouwwerkers en Het
Trefpunt

Kledingbank
Argonweg 10
3812 RB Amersfoort
06-48800201
www.kledingbank-amersfoort.nl

Voedselruilhuis:
Varenstraat 260d, Soest
Open: maandag van 13.30 – 16.00 uur
woensdag van 10.00 – 12.00 uur
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