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Zorgverzekering: VGZ ZuidLimburgpakket
‘Gezond zijn’ is een van de belangrijkste zaken
in het leven. En daar hoort een goede,
betaalbare zorgverzekering bij. Daarom heeft
de gemeente samen met verzekeraar VGZ een
unieke zorgverzekering samengesteld: het VGZ
Zuid-Limburgpakket.

Hoge zorgkosten
Deze zorgverzekering is speciaal bedoeld voor
inwoners met een lager inkomen die zich
willen verzekeren voor hoge zorgkosten.

Lager inkomen
Met een lager inkomen bedoelen we een
inkomen van maximaal 150% van de
bijstandsnorm. Deze norm is afhankelijk van
uw woonsituatie. Bent u gehuwd of woont u
samen? Dan is de hoogte van uw gezamenlijke
inkomen bepalend. Op het aanmeldformulier
kruist u aan welke inkomenscategorie voor u
van toepassing is.

Voordelig maandbedrag
U betaalt met deze verzekering een
maandelijkse premie van € 172,37. U krijgt
hiervoor uw basisverzekering én een
aanvullende verzekering. Met deze verzekering
krijgt u een hoge vergoeding voor bijvoorbeeld
fysiotherapie, brillen of lenzen en de tandarts.

Geen eigen risico
Een groot voordeel van deze verzekering is dat
u géén eigen risico betaalt van € 385,00 per
kalenderjaar. Dit bedrag is namelijk
meeverzekerd in uw pakket.

Eigen bijdragen Basisverzekering en Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
zijn meeverzekerd
Voor bepaalde zorg en hulpmiddelen
(bijvoorbeeld hoortoestellen of ziekenvervoer)
betaalt u nu een eigen bijdrage. Met deze
zorgverzekering hoeft u die eigen bijdrage tot
maximaal € 500,00 per jaar niet zelf te betalen.
Ook de eigen bijdrage WMO is onder bepaalde

voorwaarden meeverzekerd tot een maximum
van € 400,00 per jaar.

Extra voordelen van het VGZ ZuidLimburgpakket




Zorgverzekeraar VGZ neemt de lopende
machtigingen bij uw huidige
zorgverzekeraar over.
U hoeft geen rekeningen voor te schieten
als u kiest voor een zorgaanbieder waar
VGZ een overeenkomst mee heeft. Meer
informatie hierover vindt u op
www.vgz.nl/vergelijkenkies.

Overstappen? Aanmelden kan nu al!
U kunt zich nu al aanmelden voor VGZ ZuidLimburgpakket. Ga naar vgz.nl/zuidlimburg.
Doet u dit voor 31 december, dan zegt VGZ uw
bestaande zorgverzekering op.

Meer informatie over de zorgverzekering
VGZ Zuid-Limburgpakket
T: 0800 250 00 10
W: www.vgz.nl/zuidlimburg

Zorgmail
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke
gegevens om. Dit heeft nu ook gevolgen voor
de manier waarop wij met u e-mailen.
Als u een e-mail van ons krijgt met
persoonlijke gegevens, dan versturen wij deze
via ‘Zorgmail’.
U ontvangt dan naast de mail per sms of in een
tweede mail een code waarmee u de e-mail
kunt openen.
Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens zo goed
mogelijk beschermd zijn.

Laatste nieuwsbrief op papier!
Sinds een aantal jaren wordt deze nieuwsbrief
ook digitaal verstuurd. Inmiddels is de oplage
van de papieren nieuwsbrief erg klein. Daarom
hebben we besloten om met ingang van
januari 2019 te stoppen met het versturen van
de papieren nieuwsbrief.
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meldt u dan aan op www.sittard-geleen.nl
via de knop ‘Het laatste nieuws van de
gemeente niet missen’.

Eindejaarsuitkering/13e maand
Heeft u in de maand december extra
inkomsten? Zoals een eindejaarsuitkering
naast uw inkomsten uit werk? Geef dit dan
door met uw mutatieformulier. En lever dan
ook de specificatie hiervan in.
Als we de hoogte van uw uitkering berekenen,
houden we namelijk ook rekening met de
eindejaarsuitkering.

Voorlopige aanslag
heffingskortingen 2019
In december ontvangen veel mensen van de
Belastingdienst bericht over de voortzetting of
wijziging van de heffingskortingen.
Verandert er iets voor u in 2019? Bijvoorbeeld
in uw inkomen of relatie? Geef dit dan óók door
aan de Belastingdienst. Dit kan namelijk
betekenen dat u meer of minder ontvangt in
2019.
Kijk op www.belastingdienst.nl of
veranderingen invloed hebben op uw
voorlopige aanslag voor 2019. Geef dit dan zo
snel mogelijk door.

Zodra u bericht ontvangt van de
Belastingdienst, geeft u dit ook door aan een
medewerker van uw gebied.
Dit kan namelijk invloed hebben op uw
uitkering.

Kledingbank voor kinderen
Mogelijk kent u Speelgoedbank de Grabbelton
al. De Speelgoedbank heeft nu ook een
kledingbank voor kinderen.
Iedereen met een inkomen op of onder
bijstandsniveau kan, met een ingevulde
doorverwijsbrief van een hulpverlenende
instantie, één keer per maand kleding
uitzoeken voor kinderen.
Instanties waar u de doorverwijzing van kunt
krijgen, zijn onder andere uw bewindvoerder,
Partners in Welzijn, Voedselbank en Xonar.
U kunt zich niet rechtstreeks aanmelden bij de
Kledingbank!
Voor meer informatie:
www.speelgoedbankdegrabbelton.wordpress.c
om
Bezoekadres: Geenstraat 32 A in Geleen.

Vrijwilligerswerk
VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk heeft verschillende
vrijwilligersfuncties waarbij u iets voor een
ander kunt betekenen.

Taalcoach
Een taalcoach helpt de vluchteling bij het leren
van het Nederlands door samen te oefenen bij
het spreken. Dit kan thuis zijn, in de winkel of
bijvoorbeeld in de bibliotheek. Iets voor u?

Maatschappelijk begeleider
Als maatschappelijk begeleider helpt u
vluchtelingen op het gebied van financiën,
huisvesting en gezondheidszorg. U maakt ze
wegwijs zodat ze uiteindelijk zelfstandig en
onafhankelijk kunnen werken aan een goede
start en toekomst in Nederland.
Bent u iemand die het overzicht kan bewaken,
initiatief neemt en anderen daarbij kunt
helpen? Dan zoeken we u!
Wilt u vrijwilliger zijn en ondertussen uzelf
verder ontwikkelen? Neem dan contact op met
Ruud Peeters, Teamleider VluchtelingenWerk
Zuid Nederland (Sittard-Geleen, Stein en Beek)
Via e-mail: rpeeters@vluchtelingenwerk.nl of
telefonisch 046 4110111.

Vacatures vrijwilligerswerk
Heeft u interesse in werkervaring, een zinvolle
dagbesteding, een handje helpen, nieuwe
contacten opdoen en uw horizon verbreden?
Misschien vindt u iets bij de vacatures van de
Vrijwilligerscentrale-WM.

Een greep uit het vacatureaanbod:
Vindt u het leuk om op dinsdagmiddag
senioren te helpen bij het internetten en emailen in Born?
Pergamijn zoekt vrijwilligers die ongeveer 6
keer per jaar kunnen helpen bij creatieve
workshops.
De Heemkundevereniging Geleen zoekt
iemand voor het digitaliseren/fotograferen en
registreren van foto’s en voorwerpen van
Geleen.
Stichting HiP (Hulp in Praktijk) zoekt een
helpdeskmedewerker die de hulpvraag

aanneemt en contact tussen hulpaanbieder en
hulpvrager legt.
Binnenkort gaat Buurtbemiddeling Westelijke
Mijnstreek van start. U wordt getraind om te
bemiddelen bij conflicten.
Buitenlucht doet goed! Wilt u samen met
cliënten van Vivantes een wandelingetje
maken?

Heeft u interesse in één van deze
vrijwilligersplekken of wilt u meer
informatie?
Voor het uitgebreide vacatureaanbod of voor
meer informatie gaat u naar
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl.
Heeft u behoefte aan begeleiding hierbij? Bel
dan met Sandra Logister of Khaleda Zamani,
Participatiecoaches vrijwilligerswerk tel. 0464777130 of mail naar participatiehuis@sittardgeleen.nl.

Afdeling Sociale Zaken met de
feestdagen
Sociale Zaken is gesloten van maandag 24
december tot en met dinsdag 1 januari 2019.
We zijn er weer voor u op woensdag 2 januari
2019.

Tip van de maand:
Energiebespaartips
-

-

-

-

-

Was op een lagere temperatuur.
Veel was wordt op 30 ⁰ C ook goed
schoon en u bespaart veel energie.
Gebruikt u een wasdroger? Laat uw
was dan eerst zo goed mogelijk
centrifugeren in de wasmachine. Zo
gaat de was al een stuk minder nat
de droger in.
Zet uw koelkast minstens 10
centimeter van de wand af. Zo kan de
warmte van de koelkast beter
ontsnappen en verbruikt u minder
energie.
Houdt bij het koken de deksel zoveel
mogelijk op de pan. Hierdoor blijft er
meer warmte bewaard.
Zet uw verwarming laag als u niet
thuis bent.

Colofon
algemeen tel. nr.

14 046

bezoekadres

Sociale Zaken
Rijksweg Zuid 26
6131 AP Sittard

postadres

Gemeente Sittard-Geleen
Sociale Zaken
Postbus 18
6130 AA Sittard
e-mail: Socialezaken@Sittard-Geleen.nl
website: www.sittard-geleen.nl

cliënten met een uitkering

De medewerkers van uw gebied zijn op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30
uur bereikbaar.
Gebied 1 ‘Beek, Born en de kleine kernen’: 046-4777304
Gebied 2 ‘Westelijk Geleen’:
046-4777008
Gebied 3 ‘Oostelijk Geleen’:
046-4778686
Gebied 4 ‘Westelijk Sittard’:
046-4777303
Gebied 5 ‘Oostelijk Sittard’:
046-4777724

betaaldata

uitkering november
uitkering december
uitkering januari

15 december 2018
15 januari 2019
15 februari 2019

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

