
armoede        schulden

“Ik ben trots op de manier waarop dit beleidsplan tot stand is gekomen in samenwerking met organisaties én 
ervaringsdeskundigen. Dit heeft geleid tot een actiegericht beleidsplan, met concrete plannen. Dit beleidsplan 
is niet het eindpunt. We blijven ons inzetten om de positie van inwoners met een smalle beurs of schulden 
te verbeteren. Door in te zetten op preventie en ondersteuning daar waar nodig.” – Jouke Douwe de Vries, 
wethouder sociaal domein en onderwijs 

themapagina maart 2022

De nieuwe geldgids is een gids voor iedereen met vragen over 
geldzaken en regelingen. Het boekje staat vol nuttige tips en 
informatie. Bijvoorbeeld tips over het ordenen van de administratie 
en informatie over regelingen en toeslagen. De geldgids vervangt de 
minimagids die de gemeente Noardeast-Fryslân ieder jaar uitbracht. 
In de gids staan tips voor iedereen met vragen over geldzaken en 
nuttige regelingen! Vandaar ook de nieuwe naam ‘geldgids’. 

De gids is op verschillende plekken te verkrijgen:
• Online: www.noardeast-fryslan.nl zoek op: geldgids 
• U kunt de gids ook afhalen in het gemeentehuis, bij de 

bibliotheek of de buurtkamers in Dokkum, Holwerd  
en Kollum. 

Bent u niet in staat de gids zelf op te halen? Dan kunt 
 u bellen met de gemeente. Dit kan op (0519) 29 88 88  
(keuze 1, sociaal domein). Dit kan op maandag tot en met 
donderdag tussen 8.30 en 16.30 uur. En op vrijdag tussen  
8.30 en 12.00 uur. 

We helpen u graag!

de nieuwe geldgids is uit!

Nieuw actieplan Integraal en Kindgericht armoede- en schuldenbeleid 2022-2026

De gemeente Noardeast-Fryslân start met vroegsignalering 
van schulden. We werken samen met andere bedrijven om te 
voorkomen dat inwoners financiële problemen krijgen. Denk 
bijvoorbeeld aan een woningverhuurder, energiebedrijven, 
zorgverzekeraars en het waterbedrijf. Zij laten het ons weten als 
een inwoner van onze gemeente een betalingsachterstand heeft. 
De budgetconsulent (ervaringsdeskundige) neemt dan contact op 
om samen te zoeken naar een oplossing. 

WIJ HELPEN U GRAAG!
Heeft u geldzorgen, 
financiële problemen of 
om een andere reden 
moeite om uw rekeningen
 te betalen? Wij kunnen u 
daarbij helpen. En zorgen 
dat u zo snel mogelijk de 
goede hulp krijgt. 

Onze hulp is uiteraard vrijwillig en gratis. 

samen schulden voorkomen

Mogen wij u 

helpen?

Dat komt u snel te weten in een gratis adviesgesprek 
met de budgetconsulent (ervaringsdeskundige). De 
budgetconsulent weet precies welke toeslagen en/of 
regelingen voor u gelden. Ook checkt hij gelijk even of 
u wel de energieleverancier en de zorgverzekering hebt 
die voor u het beste zijn. En als u wilt regelt u het direct 
samen met de budgetconsulent. Dit geeft rust. De 
budgetconsulent helpt u graag! 

DE BUDGETCONSULENT GEBRUIKT DE 
VOORZIENINGENWIJZER
Daarin staan alle regelingen en voorzieningen die 
er in uw gemeente zijn. Maar ook landelijke, zoals 
bijvoorbeeld Toeslagen. Samen met de budgetconsulent 
zoekt u uit waar u gebruik van kan maken. 

AANMELDEN
Ga naar www.datgeldtvoormij.nl/noardeast-fryslan  of 
bel met (0519) 29 88 88 (keuze 1, sociaal domein). 

DATGELDTVOORMIJ.NL
CHECK WAT VOOR JOU GELDT EN VRAAG 
EEN GRATIS ADVIESGESPREK AAN OP

DAT GELDT
VOOR MIJ

 GEMEENTELIJKE 
REGELINGEN
TOESLAGEN EN 
BELASTINGTERUGGAVE 
 PASSENDE 
ZORGVERZEKERING
LAGERE ENERGIEREKENING 
HUURBEVRIEZING

“Ik wist niet dat ik 
daar recht op had!”

ENC 21-0122 Voorzieningenwijzer Flyer_NO Friesland.indd   2ENC 21-0122 Voorzieningenwijzer Flyer_NO Friesland.indd   2 01-10-2021   17:0101-10-2021   17:01

wat geldt voor u?

December 2021 heeft de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân 
het nieuwe actieplan armoede- en schuldenbeleid vastgesteld. 
Het actieplan is tot stand gekomen in samenwerking met er-
varingsdeskundigen van het platform ‘Voor Elkaar: “tijdens elke 
stap in het proces hebben we onze ervaringen kunnen delen. 
Dit heeft geleid tot een actieplan waarin onze inbreng ook echt 
terug te vinden is”. 

Het nieuwe armoede- en schuldenbeleid heeft een integraal ka-
rakter. Want, armoede gaat over meer dan alleen geld. Hiermee 
wil de gemeente de samenwerking tussen verschillende afde-

lingen binnen de gemeente en met externe partners versterken. 
Daarnaast is er extra aandacht voor kinderen. De gemeente 
gaat mogelijkheden onderzoeken om kinderen ook bij het beleid 
te betrekken. 

Ook is het nieuwe armoede- en schuldenbeleid actiegericht:  
“minder woorden, meer daden!” Daarom bestaat het beleidsplan 
uit 48 concrete actiepunten die uitgevoerd worden in de perio-
de van 2022 tot en met 2026.

Het actieplan is online te vinden op www.noardeast-fryslan.nl 
zoek op: ‘actieplan armoedebeleid’.

Het platform ‘Voor Elkaar’ bestaat uit ervaringsdeskundigen 

op het gebied van armoede en/of schulden. Het Platform 

vertegenwoordigt inwoners met een laag inkomen, 

ondersteund en informeert hen en zoekt naar oplossingen 

voor daar waar mogelijk. Voor informatie over het platform bezoek de website  

www.platformvoorelkaar.nl of facebookpagina platform ‘Voor Elkaar’.

extra energietoeslag voor lager inkomen

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven 
het sociaal minimum) krijgen in 2022 een extra 
tegemoetkoming van € 200 voor de stijgende ener-
giekosten. Inwoners met een bijstandsuitkering van 
de gemeente krijgen dit geld automatisch. Andere 
inwoners die in aanmerking kunnen komen, kunnen 
de energietoeslag zelf aanvragen via de website van 
de gemeente. 

De uitbetaling vind plaats in het eerste kwartaal 
van 2022. Wanneer precies, is nog niet bekend. 
Wij adviseren u om de website van de gemeente 
in de gaten te houden. U vindt de informatie over 
de energietoeslag hier: www.noardeast-fryslan.nl/
energielasten.

Denk ook eens aan de energiecoach
Zonder dat mensen het in de gaten hebben verbrui-
ken ze vaak veel meer energie dan nodig is. Zonde 
van de energie én van het geld. Door bewust om te 
gaan met energie kunnen mensen veel geld bespa-
ren op hun woonlasten. De energiecoach helpt hier 
graag bij.
De energiecoach kijkt samen met u hoe en waar de 
meeste energie kan worden bespaard. Ook helpt de 
energiecoach met het aanvragen en plaatsen van 
energie besparende maatregelen. 

Afspraak maken?
Maak een afspraak via: www.energiecoach.frl.  
Het kost u niets! 

“Een energiecoach is iemand die 
anderen helpt grip te krijgen op het 
energieverbruik en het besparen van 
energie. Ik weet alles van energie-
besparende maatregelen en help 

inwoners daar graag mee!” – Renze 
Holwerda, Energiecoach

&

Sam& is bedoeld om alle kinderen mogelijkheden te geven 
om mee te doen in de samenleving. Ook als de ouders daar 
niet voldoende geld voor hebben. Denk bijvoorbeeld aan het 
schoolreisje, de sportclub of muziekles. U kunt voor uw kind 
vergoeding vragen van kosten die u zelf niet kunt betalen. 

AANVRAGEN
Ga naar www.samenvoorallekinderen.nl voor het indienen 
van een aanvraag. Een aanvraag doet u altijd vooraf. 

Sam&, voor alle kinderen!

“Mensen van buitenaf begrijpen niet altijd hoe het voelt om in armoede te leven 
of schulden te hebben. Een ervaringsdeskundige spreekt uit eigen ervaring en 
weet wel hoe dat voelt. Wij hebben onze eigen ervaring omgezet naar ervarings-
deskundigheid, om zo anderen te kunnen helpen. Door schaamte is het vaak 
lastig om hulp te vragen. Ik help inwoners stapje voor stapje over de schaamte 
heen te stappen” – Ewald Kaminski, budgetconsulent ervaringsdeskundige

De Energiecoach 
helpt je graag!


