
NIEUWSBRIEF 2 VAN HET HUURDERSPLATFORM AMERONGEN EN OMSTREKEN 

 

Beste Huurders, 

Dit is de tweede nieuwsbrief dit jaar van het Huurdersplatform. 

Het Huurdersplatform Amerongen en Omstreken (Amerongen, Maarn, Overberg) komt op voor de 
belangen van de huurders van Rhenam Wonen, wij willen de mensen verder helpen en aandacht 
geven. Wij laten ons leiden door de waarde van de menselijke maat. 

HUURTOESLAG 

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. De harde inkomensgrenzen zijn 
afgeschaft. Tot en met 2019 kon het recht op huurtoeslag in een keer vervallen als de huurder een 
paar euro extra verdiende. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Maar het 
is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt. 

Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wel recht op hebben kunnen nog tot 1 september 
2021 huurtoeslag over 2020 aanvragen. 

Het blijkt dat nog veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht op huurtoeslag hadden. 

Meer informatie kunt u vinden op www.toeslagen.nl of neem contact op met de gemeente. 

 

FINANCIELE VOORZIENINGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG 

Een laag inkomen mag voor inwoners geen belemmering zijn om deel te nemen aan de samenleving. 
In de verordening Maatschappelijke participatie 2016 zijn financiele voorzieningen opgenomen ter 
bevordering van participatie. 

De financiele voorzieningen bestaan uit een aantal regelingen. De participatie-en mantelzorgregeling, 
individuele studietoeslag en inkomenstoeslag worden door de gemeente Utrechtse Heuvelrug via de 
Regionale Sociale Dienst uitgevoerd. 

Voor toekenning gelden verschillende normen voor inkomen en vermogen. 

Verder zijn er bijdragen van het jeugdfonds, regeling hoge zorgkosten en ruggensteunregeling. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de Dorpsteams van de gemeente (0343-565800). 

LEEFBAARHEID 

De huurdersorganisatie Amerongen & Omstreken  onderzoekt momenteel  welke partijen in de 
wijken actief zijn zoals wijkconsulenten, dorpsteams, politie en welzijnsorganisaties. Zodra wij een 
beeld hebben van wat zij doen gaan wij met hun in gesprek om te kijken of wij gezamenlijk met de 
bewoners de leefbaarheid en veiligheid in de wijk kunnen verbeteren. Als huurder kunt u ook 
initiatieven nemen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in uw wijk/woonomgeving. 

TIPS 

Heeft u vragen of nog beter tips over de bovengenoemde onderwerpen dan kunt u deze mailen 
naar de secretaris van het Huurdersplatform, glenvangene52@hotmail.com. 

http://www.toeslagen.nl/
mailto:glenvangene52@hotmail.com


 

 

 

 

  

 


