
Regelingen t.b.v. inkomensondersteuning binnen gemeente Roermond 2022 

Energietoeslag: 

Toeslag van 1300 euro ter compensatie van de hoge energieprijzen, aan te vragen bij de Gemeente 
Roermond. De toeslag is bestemd voor huishoudens met een laag inkomen, welke een zelfstandige 
woonruimte bewonen. 

Inkomen mag niet hoger zijn dan:  

 Voor een alleenstaande (ouder) tot de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.322,05 netto 
 Voor gehuwden/samenwonenden tot de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.888,84 netto 
 Alleenstaande (ouder), pensioengerechtigd: € 1.470,80 netto 
 Gehuwden, pensioengerechtigd: € 1.992,43 netto 

In dit inkomen is ook het vakantiegeld meegerekend (vaak 8%), het netto maandinkomen zal dus iets 
lager zijn. Voor het aanvragen van de energietoeslag telt uw vermogen niet  

Tegemoetkoming Chronisch zieken: 

Tegemoetkoming van 200 euro per jaar, aan te vragen bij de gemeente Roermond 

 U woont in de gemeente Roermond. 
 U bent chronisch ziek of heeft een beperking. 
 U maakt extra kosten door uw ziekte of beperking. Deze kosten worden niet op een andere 

manier vergoed.  
 Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm (uw inkomen is lager dan € 28.852 

bruto per jaar voor gehuwde en samenwonende, € 21.438 bruto per jaar voor alleenstaande) 
 U vraagt 1 keer per jaar de tegemoetkoming chronisch zieken aan. 

Maatschappelijke participatie/Bijzonder bijstand: 

Jaarlijkse tegemoetkoming van 100 euro t.b.v. maatschappelijke participatie, voor dezelfde 
doelgroep die ook de energietoeslag krijgt (120% van de bijstandsnorm). Hierin wordt echter wel 
rekening gehouden met vermogen (Dit mag € 6.505,00 voor een alleenstaande zijn en € 13.010,00 
voor samenwonenden). Bijzonder bijstand kan ook aangevraagd worden voor tandartskosten, 
advocaatkosten en een bril. 

Sociaal Boekhouder: 

Han Cuijpers is sociaal boekhouder. Hij vangt signalen op van mensen die geldproblemen hebben en 
niet goed weten op welke manier ze geholpen kunnen worden. Hebt u vragen over voorzieningen 
(toeslagen, bijzondere bijstand) of wilt u weten waar u hulp kunt vragen neem dan contact met hem 
op via het telefoonnummer 06 21 32 92 53 (ook WhatsApp) of mail naar hancuijpers@roermond.nl 

De WegWijZer: 

Voor vragen of hulp bij het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met de WegWijZer: 

WegWijZer Donderberg 
Locatie Donderie 
Donderbergweg 47 
6043 JA Roermond 
T: 0475 34 51 35 
M: info@wegwijzerroermond.nl 

WegWijZer Bredeweg 
Locatie 
Gezondheidscentrum 
Bredeweg 239 D 
6043 GA Roermond 
T: 088 656 06 00 

WegWijZer Centrum 
Locatie Juridisch loket 
Kruisherenstraat 10 
6041 HK Roermond 


