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Gratis advies en ondersteuning bij regelingen en voorzieningen
Ondersteuners
Bij de KBO is een aantal leden opgeleid tot cliëntondersteuner of
ouderenadviseur/thuisadministratie/belastinginvulhulp. De ouderenadviseur of
cliëntondersteuner gaat met u in gesprek over vragen of mogelijke zaken die u bezig
houden. Zij geven informatie, advies en/of ondersteuning aangaande
thuisadministratie, diverse regelingen en voorzieningen waar ouderen van 50 jaar of
ouder gebruik van kunnen maken. Ook ondersteunen ze u bij aanvragen.
Thuisadministratie
Hulp nodig bij het ordenen van uw post, het bijhouden van uw betalingen of met
budgetteren? Vrijwillige Thuisadministrateurs (TA) van de KBO-Kring-GemeenteSomeren (KKGS) helpen u er graag bij.
Gemeente
De gemeente Someren biedt een aantal inkomensondersteunende voorzieningen en
een aantal voorzieningen op het gebied van zorg.
Voorzieningen voor de minima
Bij minimavoorzieningen gaat het om een bijdrage voor welzijnsactiviteiten
(bijvoorbeeld voor het lidmaatschap van een ouderenvereniging, hobbyclub, koor,
gym club, etc.), individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag) en
bijzondere bijstand. Of iemand in aanmerking komt voor deze
regelingen is afhankelijk van het inkomen en het vermogen.
Zorgvoorzieningen
Voorzieningen op het gebied van zorg zijn bijvoorbeeld hulp bij het
huishouden, vervoersvoorzieningen, scootmobielen, dagbesteding,
zorg en verpleging en toegankelijkheid van woningen. Deze
voorzieningen zijn afhankelijk van de mate waarin iemand te maken
heeft met beperkingen. Het gaat bij de voorzieningen om maatwerk, waarbij de
specifieke situatie wordt beoordeeld.
Landelijke wet- en regelgeving
Naast de gemeentelijke voorzieningen kan een ouderenadviseur/cliëntondersteuner
ook informatie en advies geven over landelijke sociale wet- en regelgeving, zoals de
Algemene Ouderdoms Wet (AOW), pensioenen, Wet Werk en Bijstand (WWB),
huurtoeslag, zorgtoeslag, inkomstenbelasting en de taak van het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). Ook voor het invullen van formulieren, aanvragen van
WMO-voorzieningen en de thuisadministratie op orde brengen kan een beroep
worden gedaan op een ouderenadviseur/cliëntondersteuner. Zo nodig kunnen zij
voor u de hulp inroepen van de belasting-invulhulpen van de KBO.
De coördinator, de ouderenadviseurs/cliëntondersteuner en de belasting-invulhulpen
staan met hun telefoonnummer vermeld op de website en in de verenigingsbladen.

