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Individuele inkomenstoeslag

In Haarlem telt en doet iedereen 
mee! Ook Haarlemmers met een 
laag inkomen. De gemeente biedt 
regelingen en tegemoetkomingen  
aan mensen met een laag inkomen.  
 
Sporten, muziekles, naar het 
museum, zwemmen, bijles of 
huiswerkbegeleiding. Het aanbod  
is ruim. Maak er gebruik van! 

In deze folder een overzicht van 
alle regelingen voor Haarlemmers 
met een laag inkomen. De meeste 
regelingen vraagt u aan bij gemeente 
Haarlem. Heeft u een HaarlemPas, 
dan is aanvragen heel gemakkelijk. 
Voor sommige regelingen neemt u 
direct contact op met degene die de 
regeling aanbiedt.

Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem  
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• eenmalige brugklasvergoeding
• vergoeding huiswerkbegeleiding

HaarlemPas

Peuterspeelzaal
HaarlemPas

gratis

• vergoeding Jeugdfonds cultuur 
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De HaarlemPas biedt verschillende voordelen. 
De HaarlemPas is gratis. U kunt hiermee heel 
gemakkelijk de regelingen van de gemeente 
aanvragen. 
U krijgt automatisch een HaarlemPas als u:
• een Participatiewet-uitkering (Bijstand) heeft
• een IOAW uitkering heeft
• een IOAZ uitkering heeft
• een aanvulling AOW (AIO) heeft
• in een Minnelijke schuldenregeling zit
• kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

heeft  

De voordelen van de HaarlemPas
Als u de HaarlemPas heeft, kunt u snel en 
eenvoudig regelingen van de gemeente 
aanvragen. U hoeft niet steeds opnieuw al uw 
(inkomens)gegevens in te vullen. 

Meer voordelen:
• gratis toegang of korting bij  

Haarlemse musea
• elke maand € 5 tegoed bij de 

speelgoedbank
• korting op cursussen bij uw buurtcentrum
• korting op voorstellingen in Patronaat of 

de Schuur. Last minute kaartjes voor de 
Stadsschouwburg en Philharmonie

• gratis lidmaatschap van de Bibliotheek

Op de website www.haarlem.nl/haarlempas 
ziet u welke kortingen de HaarlemPas 
allemaal biedt.

Hoe vraagt u de HaarlemPas aan
Krijgt u niet automatisch de HaarlemPas, dan 
kunt u die ook aanvragen. Aanvragen kan 
direct via de website, of u print het formulier 
uit. Leest u eerst de voorwaarden goed door?
www.haarlem.nl/haarlempas

Gratis ID-kaart
Volwassenen en kinderen met een geldige 
HaarlemPas kunnen een gratis Identiteits-
kaart (ID-kaart) aanvragen. Neemt u voor  
de ID-kaart een goede kleurenpasfoto mee.  
De pasfoto betaalt u zelf.  
Leest u eerst de voorwaarden goed door? 
www.haarlem.nl/laag-inkomen

Peuterspeelzaalregeling
Ouders met een HaarlemPas kunnen hun 
kinderen gratis opgeven bij de Haarlemse 
peuterspeelzalen. U mag uw kind opgeven 
voor twee dagdelen. U krijgt geen rekening 
en betaalt geen ouderbijdrage. U laat op 
de peuterspeelzaal de HaarlemPas en uw 
legitimatie zien. Daar wordt de inschrijving 
geregeld.

Peuterspeelzaalregeling
Opgeven bij de peuterspeelzaal doet u  
met de HaarlemPas en uw legitimatie.

 

Tegemoetkoming kosten  
kinderopvang (KOA-kopje)
Gaat uw kind naar de kinderopvang? 
U kunt daarvoor bij de Belastingdienst 
Kinderopvangtoeslag aanvragen. U betaalt wel 
een eigen bijdrage aan het kinderdagverblijf. 
Soms kunt u voor deze eigen bijdrage bij 
de gemeente de Tegemoetkoming kosten 
kinderopvang aanvragen. Op de website staat 
een aanvraagformulier. Print dat formulier uit 
en stuur het op. Leest u eerst de voorwaarden?

Kinderopvang
• De Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij  

de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl
• De eigen bijdrage Tegemoetkoming kosten 

kinderopvang vraagt u aan bij de  
gemeente, www.haarlem.nl/
tegemoetkoming-kosten-kinderopvang.

 

Tegemoetkoming schoolkosten
Kinderen die naar school gaan kosten veel 
geld. Er is geld nodig voor gymkleding, 
tekenmaterialen, een agenda of schoolreisje. 

Deze regeling kunt u één keer per schooljaar 
aanvragen voor al uw kinderen die naar school 
gaan en nog geen 18 jaar zijn. Aanvragen kan 
direct via de website of u print het formulier 
uit. Heeft u de HaarlemPas dan krijgt u een 
formulier waarop de meeste gegevens al door 
ons zijn ingevuld. Leest u eerst de voorwaarden?

Schoolgaande kinderen
De eigen bijdrage Tegemoetkoming 
schoolkosten vraagt u aan bij de gemeente, 
www.haarlem.nl/tegemoetkoming-
schoolkosten.

 

Brugklaspakket
Als uw kind voor het eerst naar de brugklas 
gaat, kunt u een extra bedrag aanvragen. 
Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf van 
een laptop/tablet, atlas of woordenboeken. 
Aanvragen kan direct op de website of u print 
het formulier uit. Leest u eerst de voorwaarden?

Brugklasser
De eigen bijdrage Tegemoetkoming 
kosten voor brugklassers vraagt u aan 
bij de gemeente, www.haarlem.nl/
tegemoetkoming-schoolkosten.

 

Tegemoetkoming  
huiswerkbegeleiding of bijles
Heeft uw kind extra hulp nodig om de 
lessen op school goed te volgen? Bijles of 
huiswerkbegeleiding kunnen dan helpen. 
U kunt hiervoor de Tegemoetkoming 
huiswerkbegeleiding of bijles aanvragen. 
Aanvragen kan direct op de website of u print 
het formulier uit. Leest u eerst de voorwaarden?

Huiswerkbegeleiding of bijles
De eigen bijdrage Tegemoetkoming 
Huiswerkbegeleiding of bijles vraagt u 
aan bij de gemeente, www.haarlem.nl/
tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding- 
of-bijles. 

Stichting Leergeld
De stichting Leergeld kan bijdragen aan de 
kosten voor uw kinderen. U kunt bijvoorbeeld 
een laptop of een fiets aanvragen. 
Aanvragen kan direct op de website of u print 
het formulier uit. Leest u eerst de voorwaarden? 
De vrijwilligers (intermediairs) van stichting 
Leergeld komen bij u thuis om uw aanvraag te 
bespreken.

Bijdrage schoolgaande kinderen
Een bijdrage voor schoolgaande kinderen 
kunt u aanvragen bij Stichting Leergeld,  
www.leergeld.nl/haarlemzandvoort.

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem is er 
speciaal voor kinderen en jongeren van 4 tot 
18 jaar. Ze kunnen kiezen om les te volgen in 
tekenen, dans, muziek, theater, voetbal, judo en 
nog veel meer. Het Jeugdfonds betaalt (een deel 
van) een lidmaatschap en soms ook attributen. 
U kunt de aanvraag niet zelf doen.

Sport en cultuur voor jeugd
Een bijdrage voor sport of cultuur vraagt u 
aan via de contactpersoon op school, het 
Sociaal Wijkteam, CJG of huisarts,  
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem.

Haarlemse Studielening
Met de studielening kunnen volwassenen een 
opleiding of studie volgen om (weer) werk te 
vinden. Het gaat om een lening. Met dat geld 
kunt u het lesgeld en leerboeken betalen. U 
betaalt geen rente over de studielening. Op de 
website staat een aanvraagformulier. Print het 
formulier uit en stuur het op. Leest u eerst de 
voorwaarden?

Studeren volwassenen
De Haarlemse studielening vraagt u aan bij 
de gemeente, www.haarlem.nl/ 
haarlemse-studielening.

 

Scholingsbudget
Heeft u een (bijstands)uitkering op grond van 
de Participatiewet? Wilt u weer aan het werk 
maar heeft u een opleiding of cursus nodig 
om geschikt werk te vinden? U kunt daarvoor 
scholingsbudget aanvragen. U maakt zelf een 
plan welke opleiding of cursus u wilt volgen. 
Het moet gaan om arbeidsrelevante scholing. 
U zoekt uit wat de kosten van de opleiding zijn 
en bespreekt dit met uw klantmanager. De 
maximale bijdrage is € 3.600.

Studeren volwassenen  
Het scholingsbudget vraagt u aan bij de 
gemeente. Neem hiervoor contact op met  
uw klantmanager via 14 023.

Individuele studietoeslag
De studietoeslag is voor studenten met een 
medische beperking die maar gedeeltelijk 
kunnen werken. Deze toeslag is een extra 
ondersteuning om een studie te volgen. De 
toeslag kunt u één keer per jaar aanvragen.  
Op de website staat een aanvraagformulier. 
Print het formulier uit en stuur het op. Leest u 
eerst de voorwaarden?

Studeren volwassenen
De Individuele studietoeslag vraagt u aan bij 
de gemeente, www.haarlem.nl/individuele-
studietoeslag.

 

Individuele inkomenstoeslag
Heeft u 36 maanden (drie jaar, of langer) 
een laag inkomen? Dan kunt u de Individuele 
inkomenstoeslag aanvragen. Dat kan vanaf  
21 jaar en één keer per twaalf maanden.  
Vanaf de AOW-leeftijd heeft u geen recht  
meer op deze toeslag. Op de website staat een 
aanvraagformulier. Print het formulier uit en 
stuur het op. Leest u eerst de voorwaarden?

Laag inkomen
De Individuele inkomenstoeslag vraagt u 
aan bij de gemeente, www.haarlem.nl/
individuele-inkomenstoeslag.

 

De Gemeentelijke zorgpolis 
Heeft u hoge ziektekosten? Met een HaarlemPas 
kunt u gebruik maken van de Gemeentelijke 
zorgpolis. De zorgpolis vergoedt volledig 
het wettelijk eigen risico. Heeft u een Wmo-
voorziening, dan kunt u een pakket 

kiezen dat ook de eigen bijdrage Wmo/Wlz 
vergoedt. De Gemeentelijke zorgpolis heeft ook 
vergoedingen voor fysiotherapie, de tandarts, 
beugel en brillen/contactlenzen. Aan het eind 
van elk jaar kunt u kiezen om over te stappen 
naar de Gemeentelijke zorgpolis. Dat kan via 
www.gezondverzekerd.nl. 
Heeft u nog niet al uw rekeningen betaald bij 
uw eigen zorgverzekering? Dan kunt u nog 
niet overstappen. Heeft u een achterstand, 
dan kunt contact opnemen met het Team 
Schulddienstverlening van de gemeente.

Zorgverzekering
• De Gemeentelijke zorgpolis vraagt u aan  

via www.gezondverzekerd.nl
• De gemeente biedt hulp bij schulden. 

Aanmelden kan via www.haarlem.nl/
schulddienstverlening.

Tegemoetkoming bij ziekte  
en handicap
Als u (chronisch) ziek bent of gehandicapt, 
heeft u vaak te maken met extra kosten. 
Denk aan kosten voor het eigen risico van uw 
zorgverzekering of uw eigen bijdragen voor 
Wmo- voorzieningen. Met de HaarlemPas 
komt u in aanmerking voor een jaarlijkse 
tegemoetkoming in de kosten. Leest u eerst de 
voorwaarden?

Ziekte en/of handicap  
Tegemoetkoming bij ziekte en handicap vraagt 
u aan bij de gemeente, www.haarlem.nl/ 
tegemoetkoming-bij-ziekte-en-handicap 

Kwijtschelding gemeentelijke  
belasting
Met een laag inkomen kunt u misschien 
kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke 
belastingen. Denk aan afvalstoffenheffing en 
(een deel van) de hondenbelasting. Het formulier 
Verzoek kwijtschelding zit al bij het aanslagbiljet.

Laag inkomen
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 
vraagt u aan bij Cocensus, www.cocensus.nl/
betalen-en-kwijtschelden.

 

Sportfonds 18+
Bent u 18 jaar of ouder en wilt u graag 
sporten? Dat kan met de HaarlemPas.  Met 
de HaarlemPas kunt u, vaak gratis of voor een 
klein bedrag, kennismaken met een sport.  Wilt 
u daarna lid worden van een vereniging of 
organisatie? Vraag dan een vergoeding aan van 
€ 100 voor het lidmaatschap. Aanvragen kan via 
SportSupport.   

Sporten
Korting op het lidmaatschap van een 
sportvereniging of organisatie vraagt u  
aan bij SportSupport. 
Kijk op www.sportindewijk.nl/haarlem  
voor het aanbod of bel 023 – 52 60 302. 

Ondersteuning ZZP’er
Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u 
moeite met rondkomen? Vraag dan hulp via 
155-Help-een-bedrijf. Hier kan u gratis advies 
krijgen om uw bedrijfsvoering te verbeteren.

ZZP
Advies voor betere bedrijfsvoering vraagt u 
aan bij 155-Help-een-bedrijf, www.155.nl.

Wet maatschappelijke  
ondersteuning (Wmo)
Heeft u hulp nodig om activiteiten te blijven doen 
die voor u belangrijk zijn? Of om zelfstandig te 
blijven wonen? Vaak zijn oplossingen dichtbij, 
denk aan bijvoorbeeld hulp van familie, 
vrienden of buren, of van organisaties in uw 
buurt. En soms is er hulp nodig vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Stel uw vraag
Een medewerker gaat samen met u op zoek 
naar een passende oplossing, www.haarlem.
nl/zorg-en-welzijn

 

Hulp bij schulden
Heeft u moeite met het beheren van uw 
geld, of heeft u geldzorgen? Het team 
Schulddienstverlening kan u helpen met 
schuldbemiddeling of een budgetcoach. 
Aanmelden voor de schulddienstverlening of 
budgetcoaching kan op de website.

Hulp bij schulden
Aanmelden voor hulp bij geldzorgen 
kan bij de gemeente, www.haarlem.nl/
schulddienstverlening.

Wat doet de gemeente nog meer voor u? 
 
Cursus Grip op geld
Met de cursus Grip op geld krijgt u tips 
hoe u kunt bezuinigen en hoe u schulden 
voorkomt. U leert goed te kijken naar uw 
inkomsten en uitgaven. Aanmelden voor de 
cursus Grip op geld doet u bij de gemeente, 
e-mail naar gripopgeld@haarlem.nl. 

Bijzondere bijstand
Laag inkomen en onverwacht noodzakelijke 
hoge kosten? Dan kunt u Bijzondere bijstand 
aanvragen. Bij de aanvraag kijken we altijd 
naar uw persoonlijke situatie. Ook houden 
we rekening met uw inkomen. Op de website 
staat informatie over de bijzondere bijstand.

Onverwacht hoge kosten?
Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de 
gemeente, www.haarlem.nl/ 
bijzondere-bijstand.

Alle regelingen kunt u aanvragen via de 
website www.haarlem.nl/laag-inkomen. Met 
de HaarlemPas hoeft u minder gegevens in  
te vullen. 

Gemeente Haarlem
Afdeling SMSR, Team minima
Publiekshal, Zijlvest 39
2011 VB Haarlem 

Open van maandag tot en met vrijdag  
van 9.00 (negen) tot 16.00 (vier) uur
Donderdagavond open tot 20.00 (acht) uur
Telefoon: 14 023, tot 16.00 (vier) uur

 
Hulp bij het invullen van formulieren?

Formulierenbrigade
De Formulierenbrigade helpt u bij het invullen 
van uw (aanvraag) formulieren. Maak een 
afspraak met het Sociaal Wijkteam in uw 
buurt, www.sociaalwijkteamhaarlem.nl.

Sociaal wijkteam
Wilt u informatie of advies over werk,  
inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? 
Het Sociaal Wijkteam in uw buurt kan met u 
meedenken of helpen. Bijvoorbeeld bij het 
maken van een plan om uit schulden te 
komen, of hoe u weer werk kunt vinden, 
www.sociaalwijkteamhaarlem.nl.

Humanitas
De vrijwilligers van Humanitas helpen u ook 
graag bij het invullen van uw formulieren.
Meer informatie  op www.humanitas.nl/
afdeling/zuid-kennemerland, 
of bel  023-576 34 40

HaarlemPas 0-18 jaarID-kaart 18 jaar en ouder
Regelingen 
aanvragen


