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STADSDIALOOG ZWOLLE ARMOEDEVRIJ!
Vrijdag 6 november 2020
Het was een positieve ochtend waarbij we de dialoog met elkaar zijn
aangegaan hebben geluisterd naar de interessant verhalen van
Natascha Notten, lector Gezonde Samenleving aan Hogeschool
Windesheim en Marit IJpelaar van Stichting Lezen en Schrijven.

Verslag hiervan is te lezen op: ...
De volgende stadsdialoog zal plaatsvinden in juni 2021

MINIMAREGELINGEN GEMEENTE ZWOLLE
Extra’s voor volwassenen

Extra’s voor kinderen

Participatiefonds

Vergoeding voor kunst en cultuur

Individuele inkomenstoeslag

Vergoeding sportvereniging en sportspullen

Individuele studietoeslag
Vergoeding hoge zorgkosten

Vergoeding schoolbijdrage, club of
vereniging, openluchtbad

Bijzondere bijstand

Zwemlessen (5 t/m 12 jaar)

Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Zwemlessen (13 t/m 17 jaar)

Zwemkaarten (5 t/m 17 jaar)
Meer informatie? Kijk op:
• https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/extrasvoor-volwassenen
• https://www.zwolle.nl/werken-en-leren/extrasvoor-kinderen

Scholierenregeling
Leerlingenvervoer

PARTICIPATIEFONDS
Geld voor culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten
De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat iedereen in Zwolle kan
meedoen. Daarom bestaat het Participatiefonds. Dit fonds is speciaal
voor iedereen die 18 jaar of ouder is en de AOW-leeftijd nog niet heeft.
Er moet sprake zijn van een laag inkomen of een langdurige ziekte of
beperking. Uit dit fonds kan een extraatje worden gekregen voor
culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten. Bijvoorbeeld om
lid te kunnen zijn van Stadskamer of een sportvereniging.
Meer informatie? Kijk op:
• https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/extras-voor-volwassenen
• https://www.zwolle.nl/werken-en-leren/extras-voor-kinderen

ZORGVERZEKERING 2021
Vanaf half november is het weer tijd om te kijken naar een passende
zorgverzekering voor 2021. Het is voor mensen met een laag inkomen,
chronische ziekte of beperking belangrijk passend verzekerd te zijn en
hiervoor niet te veel te betalen.
Zelf doen?
Een aantal tips om de juiste zorgverzekering te kiezen, staan op:
https://www.zwolle/zorgverzekering
Hulp nodig?
Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden van Op Orde via:
https://www.opordezwolle.nl/

VOOR 14
Op initiatief van de FNV is “Voor 14” gestart met een landelijke campagne om het
minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur met een petitie. Al jaren zetten
talloze mensen en organisaties in Zwolle zich in om de armoede in Zwolle te
verminderen. Volgens de “Armoede- en schuldenmonitor 2020 ” van de gemeente
Zwolle zijn er in het begin van 2020 6.300 huishoudens, die tenminste 1 jaar een
inkomen hadden van maximaal 110% van het sociaal minimum. Het gaat daarbij
om 9.500 personen, waarvan bijna 2.000 kinderen. Bijna de helft van de minima
behoorde tot de groep “langdurige” minima.

Bij deze willen wij u vragen om de campagne van “Voor 14” te ondersteunen en de
petitie te ondertekenen op de website van “Voor 14”.
Meer informatie? Kijk op: https://www.voor14.nl/
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Wilt u ook iets melden in de volgende nieuwsbrief?
Mail dan naar: L.Seubers@zwolle.nl
Het delen van deze nieuwsbrief wordt gewaardeerd!

