
PARA GÖSTERGESI

 Para kaygınız mı var?  Venlo belediyesi size sıklıkla yardımcı olabilir.  Bazen parayla bazen 
de tavsiyeyle yardım ederiz.  Ne için başvurabileceğiniz, gelir düzeyinize bağlıdır.  (Henüz) 

talep etmediğiniz bir şey olup olmadığını kontrol edin.  Gelirinizin ne olduğunu bilmiyorsanız 
veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 14077, seçenek 1’i arayın. Size daha fazla yardımcı 

olabilecek bir çalışanla sizi temasa geçireceğiz.  Programa kendiniz başvuramıyor musunuz?  
Ardından bir bilgi ve tavsiye noktasına gidin.  Burada bir gönüllü tüm sorularınız için size 

yardımcı olacaktır.  Belediye de sorularınız için size yardımcı olacaktır.

 ŞEHIR GEÇIŞI

 Şehir kartı ile adresinizde yaşayan her aile üyesi yılda bir kez 100 € alacaktır.  Şehir geçişi ile 
eğlenceli şeyler yapabilirsiniz.  Resto van Harte’de bir akşam yemeği, spor salonunda egzersiz 

yapmak veya tiyatro ziyareti gibi.  Ayrıca çocuklarınızla eğlenceli geziler yapabilirsiniz.  Geliriniz 
sosyal yardım standardının %120’sinden az ise şehir kartı başvurusunda bulunabilirsiniz.  

bakıcı mısın  Bu durumda, bu geçişte resmi olmayan bir bakım iltifatı da alabilirsiniz.  Bakıcı 
iseniz, geliriniz daha yüksek olsa bile geçiş için başvurabilirsiniz.  Daha fazla bilgi için Home - 

Venlopas (stadspasvenlo.nl) web sitesini ziyaret edin.

 VGZ BELEDIYE PAKETI

 Düşük bir gelirle, sağlık maliyetleriniz hakkında çok fazla endişeniz olabilir.  Bu nedenle VGZ 
belediye paketinden yararlanabilirsiniz.  Muafiyetinizi de belediye paketi ile sigortalatabilirsiniz.  

Bu durumda belediye paketiniz için aylık 17,50 Euro ödeyecektir.  VGZ belediye paketi, sosyal 
yardım standardının %120’sinden daha düşük bir gelir içindir.  Kasım ortasından itibaren 

başka bir sağlık sigortasına geçiş yapabilirsiniz.  Daha sonra 31 Aralık 2022’ye kadar belediye 
paketine kaydolabilirsiniz.

 ÇOCUK PAKETI

 Çocuklara ekstra yardım etmek için, onlar için ekstra yardım vardır.  Örneğin spor, bisiklet veya 
dernek geri ödenir.  Tam olarak ne için başvurabileceğiniz, çocuğunuzun yaşına ve gelirinize 

bağlıdır.  2022’de sosyal yardım standardının %150’sine kadar geliri olan spor ve kültür fonu 
ve öğrenme parası vakfı için geri ödeme başvurusunda bulunabilirsiniz.  Daha fazlasını bilmek 

ister misin?  Bu web sitesine bir göz atın Gençlik Fonları Venlo

ENERJI EK ÜCRETI

 Enerji maliyetleri bu yıl keskin bir şekilde arttı.  Size yardımcı olması için 2022 yılında enerji 
ödeneğine başvurabilirsiniz.  1300€’luk bir tazminattır.  Belediyeden talep edebilirsiniz.  Bu 

ödenek, sosyal yardım standardının %150’sine kadar geliri olan sakinler içindir.  Bunun için 31 
Aralık 2022 tarihine kadar başvurabilirsiniz. Sosyal yardım standardının %120’sinden daha 
azını kazanmanız durumunda enerji ödeneğine gelecek yıl yeniden başvurabilirsiniz.  Daha 

fazla bilgi için belediyenin web sitesini takip edin.



 BELEDIYE VERGI MUAFIYETI

 Atık vergisi ve kanalizasyon vergisi ucuz değildir.  Ve köpeğiniz varsa köpek vergisi ödemeniz 
gerekiyor.  Sosyal yardım standardı veya civarında bir geliriniz var mı?  O zaman bu vergileri 

ödemek zorunda kalmayabilirsiniz.  Faturayı ödemeniz gerekip gerekmediğini www.bsgw.nl 
adresinden öğrenebilirsiniz.  Kendiniz yapamıyorsanız, bilgi ve danışma noktasından yardım 

isteyin.

 BIREYSEL GELIR ÖDENEĞI

 21 yaşından büyük ama henüz emekli olmadınız mı?  Ve üç yıldan fazla bir süredir sosyal 
yardım alıyor musunuz?  Daha sonra yılda bir kez bireysel gelir takviyesine başvurabilirsiniz.  
Bu ödenek için belediyenin Belediye Gelir Ekibinden başvuruyorsunuz.  Ek miktarı, ailenizin 

büyüklüğüne bağlıdır.

 YAPABILIR

 Evde veya bahçenizde bir iş konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?

 KanDoen’in tamirci servisi, kendi başlarına yapamayan düşük gelirli insanlara yardımcı olur.  
Tamirci hizmeti küçük işlerle sınırlıdır.  Elektrik, gaz, su gibi uzmanlık gerektiren işler yapmıyoruz.  

Tamirci hizmeti, profesyoneller/şirketler ile rekabet etmez.  İş sorunuzu DIY 
serviceKanDoen@huisvandewijk.nl aracılığıyla sorabilirsiniz.

 DAHA FAZLA BILGIYI NEREDE BULABILIRIM?

 Tüm düzenlemeler ve koşullar Yardım, iş ve sosyal yardım |  Venlo Belediyesi.  Web sitesinde 
ayrıca sosyal yardım standardının %120, %130 ve %150’sinin ne kadar para olduğu 

belirtilmektedir.

 ENERJI TASARRUFU YAPMAK ISTER MISINIZ?

 Sizin de bu kadar yüksek bir enerji faturanız var mı?  Öyleyse, tasarruf planlarımızdan birinde 
size yardımcı olup olamayacağımıza bakın.  Veya ipuçları ve tavsiyeler için İyi Komşular 

enerji koçundan randevu alın.  RREW (Evlerde Enerji Kullanımının Azaltılması Yönetmeliği) |  
Sürdürülebilir İnşaat Masası veya 072-743 39 56 numaralı telefonu arayın.

 BELEDIYE EKIPLERI

 TAKIM GELIRI

 Bazen geliriniz kalmamış olabilir.  Takım gelirinin gelir danışmanlığı daha sonra sizin için hazır.  
Belediyedeki her çalışan size yardımcı olmaktan mutluluk duyar.  Bu nedenle çalışan, takım 

geliri söz konusu olduğunda sizinle birlikte düşünmekten mutluluk duyar.  Çalışan ayrıca yardım 
başvurusunda veya bu gazetede listelenen programlardan birinde size yardımcı olacaktır.



 

TAKIM BORÇ YARDIMI

 Belediyede size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.  Parayla ilgili endişeleriniz mi var, 
mali durumunuzu gözden kaçırıyor musunuz veya borçlarınız mı var?  Ardından müşteri 

danışmanlarımızdan birinden randevu alın.  Bu durumdan nasıl kurtulabileceğinizi ve 
durumunuzun kontrolünü nasıl yeniden kazanabileceğinizi sizinle tartışacağız.  Elbette bu 

gazetede adı geçen tüm kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz.

 PARA ENDIŞESI OLAN GIRIŞIMCILER

 İşletmenizin hayatta kalıp kalmayacağından emin değil misiniz?  Yoksa işinizle geçinmek sizin 
için zor mu?  Ardından BBZ ekibinden bir randevu alın.  İlerlemek için en iyi yola sizinle birlikte 

bakacağız.  Ayrıca, hakkınız olan herhangi bir plan olup olmadığını da kontrol ederiz.  
077 - 359 72 90 numaralı telefondan bizi arayın. Daha fazla bilgi için 

https://www.venlo.nl/bijstand-zelfstandigen

 SOSYAL MAHALLE EKIBI

 Yardım ve destek için Sosyal Bölge Ekibi ile iletişime geçebilir ve Wmo tesislerine ve Gençlik 
Yasası tesislerine başvurabilirsiniz.  Sosyal Mahalle Ekibi, ihtiyacınız olan şeylere sizinle birlikte 

bakacaktır.  Ev yardımı, tekerlekli sandalye veya gençlik yardımı düşünebilirsiniz.  Daha fazla 
bilgi için: https://www.venlo.nl/zorg-en-ondersteuning  https://www.venlo.nl/jeugdhulp


