Budgetbeheer
Hebt u moeite om uw inkomsten en uitgaven in balans te houden?
Dan kan budgetbeheer mogelijk voorkomen dat er (verdere) betalingsachterstanden ontstaan. Bij budgetbeheer komt uw inkomen bij de gemeente
binnen. Wij betalen uw vaste lasten. Over het geld wat overblijft, maken
wij samen met u afspraken. We spreken af of we een deel van uw vaste lasten
voor u betalen of alles. Dit heet ‘basis budgetbeheer’ of ‘totaal budgetbeheer’.
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Basis budgetbeheer
De gemeente neemt de betaling over van:
■ Huur
■ Energie
■ Water
■ Uw zorgverzekering

Het geld dat overblijft ontvangt u zelf. Hiervan
betaalt u zelf alle andere rekeningen en uitgaven.
Ook is het de bedoeling dat u zelf spaart voor
(on)verwachte uitgaven.

Totaal budgetbeheer
De gemeente neemt de betaling over van:
Huur
■ Energie
■ Water
■ Uw zorgverzekering
■ Abonnementen
■ Telefonie
■ Etc.
■

Over het geld dat overblijft, maken wij afspraken
met u. U ontvangt leefgeld.

Budgetbeheer is weer net anders dan het Huishoudboekje en Beschermingsbewind. Wat de
verschillen zijn, kan een medewerker van het buurtteam of de gemeente u goed uitleggen in
een gesprek. Samen kijken we wat het beste bij u past.

Wie doet wat?
De gemeente betaalt van uw inkomen uw vaste
lasten. U bent er zelf verantwoordelijk voor, dat
er voldoende inkomen bij de gemeente binnenkomt om uw rekeningen te kunnen betalen. Ook
blijft u verantwoordelijk voor uw uitgaven. Dit
betekent dat u controleert of alles goed verloopt
en of u zelf nog wat moet doen. Zo blijft u bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor eventuele
toeslagen en kwijtscheldingen. U blijft zelf uw
post ontvangen en zorgt ervoor dat u de rekeningen en belangrijke brieven naar ons doorstuurt. Het buurtteam kan u hier ook bij helpen.

Om u te helpen bij het beheren van uw budget,
is het belangrijk dat u alle wijzigingen in uw
financiële en/of persoonlijke situatie doorgeeft.
U kunt hierbij denken aan wijzigingen in uw
inkomen (zoals uw uitkering of loon), uitgaven
(zoals hypotheek, huur of premie voor zorgverzekering) en andere (betalings-)verplichtingen.

Hoelang duurt het?

Aanmelden

Budgetbeheer wordt in eerste instantie opgestart
voor 6 maanden. Dit kan in overleg worden
verlengd of eerder worden stopgezet. Het doel
is dat u zo snel mogelijk weer zelf uw financiën
gaat beheren.

Is budgetbeheer iets voor u? Of wilt u graag
meer weten over budgetbeheer? Neem dan
contact op met het buurtteam bij u in de buurt.
Kijk op www.buurtteamsutrecht.nl voor de
contactgegevens. De buurtteammedewerker
kan samen met u een afspraak maken met de
gemeente, waarin we samen kunnen kijken of
budgetbeheer iets voor u kan betekenen.
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