Aanpassingen Code Veilig Vervoer
van rolstoeleninzittenden
De Code Veilig Vervoer
Rolstoelinzittenden (Code VVR) ziet
toe op veilig vervoer van mensen
die hun rolstoel als zitplaats in
de taxi gebruiken. Deze rolstoel
diende in principe vanaf 1 juli
2020 ISO-gecertificeerd te zijn,
herkenbaar aan de sticker met
het haaksymbool. Vanwege de
coronacrisis bleek 1 juli 2020 niet
haalbaar, de overgangstermijn
van de Code VVR werd daarom
verlengd tot 1 januari 2021. De
coronacrisis duurde voort. Reden
om de overgangsregeling van
de Code VVR te verlengen tot 1
januari 2022.

juli 2021

Bent u een rolstoelgebruiker? Dan
krijgt u bij taxivervoer te maken
met de aangescherpte Code Veilig
Vervoer Rolstoelinzittenden. In een
eerdere nieuwsbrief hebben we al
een keer geschetst wat dat voor u
mogelijk zou kunnen betekenen.
Hieronder leggen we de wijzigingen
nogmaals uit.

een rolstoel naar
een zitplaats van
de taxi. Is dit niet
mogelijk? Dan moet
de rolstoel voldoen aan de crashtestnorm ISO 7176-19 (bots test).
Rolstoelen die hieraan voldoen, zijn
herkenbaar aan een sticker met
haaksymbool.

1. Rolstoelen die als
zitplaats worden gebruikt
moeten voldoen aan de
crashtestnorm

2. Controle van veilig vervoer
van rolstoelen

Een zitplaats in de taxi is de meest
veilige plek tijdens vervoer. Daarom
is het aan te raden om, als dit
mogelijk is, over te stappen van
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Vanaf 1 januari 2022 mag de taxichauffeur rolstoelinzittenden die
de rolstoel als zitplaats in de taxi
gebruiken, alleen nog vervoeren als
de rolstoel voldoet aan de crashtestnorm. Daarom is de taxichauffeur verplicht om uw rolstoel op
de sticker met het haaksymbool
te controleren. Is deze sticker niet
aanwezig of niet goed zichtbaar?
Dan moet de taxichauffeur uw als
klant weigeren. Dit in verband met
de veiligheid van uzelf en andere
inzittenden.

3. Is mijn rolstoel veilig te
vervoeren?

Rolstoelen die in het kader van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn verstrekt, voldoen
bijna allemaal aan de nieuwe regels
van de Code VVR. Een klein deel
van de rolstoelen voldeed nog niet
aan de nieuwe regels en moeten
Verder op volgende pagina >
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Vervolg Aanpassingen Code Veilig Vervoer

voor 1 januari 2022 aangepast of
vervangen worden. De gemeente
Boxmeer heeft in afstemming met
de hulpmiddelenleveranciers in
beeld welke rolstoelen nog aangepast of vervangen moeten worden.
Als het goed is heeft u hierover
vanuit de hulpmiddelenleverancier
persoonlijk bericht ontvangen.

rolstoelen aan te passen aan de
nieuwe norm. Om ook deze rolstoelgebruikers veilig te vervoeren
hebben gemeenten afgesproken
om deze personen alleen nog maar
individueel met de regiotaxi te vervoeren. Als deze uitzonderingssituatie op u van toepassing is, ontvangt
u hierover persoonlijk bericht.

4. Uitzondering op de regel

5. Gewijzigde werkwijze
scootmobielen

De meeste rolstoelen die door de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn verstrekt voldoen
aan de nieuwe regels van de Code
VVR. Of worden tijdig aangepast of
vervangen. Er zijn echter nog een
paar soorten rolstoelen die niet aan
de nieuwe crashtestnorm voldoen.
Het is de fabrikanten nog niet
gelukt om deze, vaak complexe,

Een scootmobiel voldoet vrijwel
nooit aan de eisen van de crashtestnorm ISO 7176 19 (botstest) en is
ook niet geschikt als vervangende
zitplaats in de taxi. Het uitgangspunt van een scootmobiel is dat
iemand nog (beperkte) afstand kan
lopen. Dit betekent dat de gebruiker in staat is om over te stappen

naar een vaste zitplaats in de taxi.
Let op! In het verleden zijn er verschillende ongelukken geweest met
scootmobielen die van de taxilift
afvielen. Daarom is de chauffeur
verantwoordelijk voor het in- en
uitrijden van de scootmobiel.

Vragen?

Heeft u een rolstoel in het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning en vragen over de code
VVR? Dan kunt u contact opnemen
met het Zorgloket. Telefoonnummer (0485) 585 865.
Voor meer informatie over de
Code VVR verwijzen wij u naar de
website www.sfmobiliteit.nl

--- Artikel van de AIB ---

Advies- en informatiepunt
Het Advies- en Informatiepunt in
de Weijer in Boxmeer is onderdeel
van Sociom. Sociaal Raadslieden
geven waar mogelijk antwoord op
uw vragen, of verwijzen naar één
van de vele instellingen in Boxmeer
en omgeving, op het gebied van
uitkeringen, wonen, zorg en
welzijn.
Iedereen die informatie of advies
nodig heeft kan hier terecht.

Want u kunt dan nog zorgtoeslag,
huurtoeslag en kindgebonden
budget aanvragen tot de datum
waarop het uitstel afloopt. Dat kan
uitstel zijn voor uw aangifte of voor
de aangifte van uw toeslagpartner.
Huurtoeslag kunt u ook aanvragen
zolang een medebewoner nog
uitstel heeft.

Vraag: tot wanneer kan ik
toeslag aanvragen?

Zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget kunt u nog
aanvragen tot 1 september in het
volgende jaar. U kunt bijvoorbeeld
nog zorgtoeslag over 2020 aanvragen tot 1 september 2021.
Kinderopvangtoeslag moet u zo snel
mogelijk aanvragen. U moet deze
toeslag binnen 3 maanden aanvragen nadat u recht op krijgt.

Als u toeslag aanvraagt over vorige
jaren, kan het een tijdje duren
voordat u de toeslag krijgt. U moet
dan eerst wachten op de definitieve
berekening.

Hebt u uitstel voor uw aangifte
inkomstenbelasting? Dan hebt u
meer tijd om toeslag aan te vragen.

U kunt de toeslag bij de Belastingdienst via Mijn Toeslagen aanvragen. Voor de aanvraag is een DigiD
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nodig.
Als het aanvragen zelf niet lukt,
kunt u contact opnemen met
sociaal raadslieden. Wij kunnen u
helpen met de aanvraag. Laat geen
toeslagen liggen!

Meer weten?

Kijk dan op onze website
www.sociom.nl.
Vanwege de maatregelen rond het
corona-virus zijn er voorlopig geen
spreekuren. Je kunt ons wel bellen
of mailen.
Telefonisch spreekuur:
maandag, woensdag en donderdag
van 9.00-10.00 uur
Tel. 0485-700 500
E-mail: srw@sociom.nl

--- Artikel van Caritas ---

Caritas Boxmeer biedt financiële en
sociale steun aan minderbedeelden
In de 11e eeuw stond op de plek
van de Basiliek in de Steenstraat
in Boxmeer, een kerkje. Vanaf de
stichting van het kerkje was er
al sprake van “armenzorg” in de
toenmalige parochie. Toen het
Karmelietenklooster in 1652 werd
gesticht, namen de Karmelieten
de parochie in Boxmeer over. Dit
is de oorsprong van de huidige
Parochiële Caritas Instelling zoals
wij die heden in de parochie
kennen.
Caritas stamt af van het Latijnse
woord carus dat duur, dierbaar,
deugd of liefdadigheid betekent. De
Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Sint Petrus, wil sociale gerechtigheid geven aan de medemens
vanuit een christelijke en humane
overtuiging. De stichting geeft
aandacht aan concrete financiële
behoeften van personen en groepen van mensen. Er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen religie,
geaardheid, politieke achtergrond
of etnische afkomst. De stichting
is actief in de Onze Lieve Vrouwe
parochie (Boxmeer, Sambeek en
Vortum-Mullem) en kent drie
doelstellingen: armoedebestrijding,
het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten en liefdadigheidsprojecten. Deze drie pijlers vormen de
kern van Caritas.
Zo komt het voor dat inwoners
aangewezen zijn op bijzondere
sociale voorzieningen, maar die in
de praktijk niet altijd afdoende blijken te zijn. Dus bijvoorbeeld geen
sociaal vangnet als iemand door
omstandigheden in de problemen
is gekomen (en dat kan iedereen
overkomen). Deze mensen kunnen
zich wenden tot Caritas. Samen

wordt gekeken of alle mogelijkheden via gemeente (bijvoorbeeld via
afdeling Sociale Zaken), zorg- en
maatschappelijke instellingen (zoals
Sociom, Schuldhulpverlening en
Jeugdzorg) al geprobeerd zijn. Caritas is als het ware het laatste loket
en kan een financieel duwtje in de
rug geven, waardoor iemand weer
vooruit kan.
Het bestuur van Caritas bestaat
uit zes personen die ieder vanuit
hun eigen expertise binnengekomen verzoeken wegen, om tot een
gedegen besluit te komen. Immers,
het bestuur heeft de beschikking en de verantwoording over
financiële middelen, die worden
ingezet voor mensen, waarvoor
reguliere ondersteuning niet meer
tot de mogelijkheden behoort.
Voorheen opereerde Caritas op de
achtergrond maar tegenwoordig wil
Caritas meer zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld via de nieuwe website www.
caritasboxmeer.nl waar met een
contactformulier door instellingen
en individuele personen een aanvraag kan worden ingediend.

Caritas heeft ook aandacht voor
mensen elders in de wereld, die
afhankelijk zijn van financiële
hulp van derden. In coronatijd is
gedoneerd aan veel verschillende
projecten in onder andere Afrika
en India. Particuliere initiatieven,
aangesloten bij Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (SOB),
konden hun aanvraag indienen en
rekenen op ruime financiële ondersteuning.
Instellingen zonder winstoogmerk
kunnen ook een beroep doen op
Caritas, zoals De Zonnebloem.

Meer weten?

Ga naar www.caritasboxmeer.nl of
mail naar info@caritasboxmeer.nl.
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Binnenkort kan de mantelzorgwaardering
weer aangevraagd worden!
De vijf gemeenten in het Land
van Cuijk verstrekken jaarlijks een
waardering aan mantelzorgers.
Deze bestaat uit een geldbedrag
van €100, - en wordt één keer per
jaar uitgereikt. Met deze attentie
willen de vijf gemeenten laten
blijken dat zij de inzet van de
mantelzorgers enorm waarderen.
Ben jij mantelzorger? Vraag
de mantelzorgwaardering dan
aan via www.mantelzorglvc.nl/
mantelzorgwaardering. Aanvragen
kan van 1 juni tot 15 december
2021.

Wanneer kom je in aanmerking
voor de mantelzorgwaardering?
Om de waardering te ontvangen,
gelden deze criteria:
• Je bent 18 jaar of ouder;
• Het gaat om bovengebruikelijke,
langdurige zorg: langer dan 3
maanden en minimaal 8 uur per
week (gemiddeld);
• Per zorgvrager kan er maar 1
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mantelzorger een waardering
ontvangen;
• De zorgvrager aan wie mantelzorg
wordt verleend, woont in een van
de vijf gemeenten in het Land van
Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill
en Sint Hubert of Sint Anthonis);
• Als mantelzorger kun je maximaal
2 waarderingen ontvangen;
• Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan. Je ontvangt hiervoor
geen persoonlijk bericht.
De mantelzorgwaardering wordt
per aanvrager éénmaal per jaar
verstrekt. Verstrekking van de mantelzorgwaardering vindt per kwartaal plaats en wel in het kwartaal
volgend op het kwartaal waarin een
aanvraag wordt ingediend.

Ook mantelzorgwaardering
voor jonge mantelzorgers

Ook jonge mantelzorgers van 8
tot en met 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt
of verslaafd familielid kunnen een

waardering aanvragen t.w.v. € 30,-.
Hiervoor gelden bovenstaande
criteria niet en is het mogelijk om
binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen
als het kinderen betreft tussen 8 en
23 jaar. Wel geldt dat de zorgvrager
aan wie mantelzorg wordt verleend,
in een van de vijf gemeenten in het
Land van Cuijk moet wonen. Jonge
mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar
die de waardering voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd,
kunnen geen aanspraak meer maken op de volwassen mantelzorgwaardering.

Kunt u uw privé(woon-)lasten niet betalen
door coronamaatregelen?
Boxmeer versoepelt TONK- regeling
Inwoners die het door de
coronacrisis financieel lastig
hebben, kunnen via de TONKregeling (Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten) hulp krijgen.
De gemeente Boxmeer versoepelt
nu de regeling. U kunt TONK
aanvragen als u uw woonlasten
én/of andere privé vaste lasten
niet kunt betalen doordat u door
de coronacrisis minder inkomen
heeft.
Van deze TONK-regeling is tot nog
toe veel minder gebruik gemaakt
dan verwacht. De eerdere aanvragen TONK worden met terugwerkende kracht opnieuw beoordeeld
op de verruimde regels.

inkomen vervalt.
• Vaste lasten zoals gas en elektra, verzekeringen, belastingen
(waaronder WOZ) komen ook in
aanmerking.
• De maximale tegemoetkoming
gaat van € 570,- naar € 1.000,per maand. Hiervan is € 760,voor de woonlasten en € 240,voor de overige vaste lasten.
• De woonkosten voor eigen rekening worden verlaagd van € 430,naar € 240,- per maand.
• U hoeft niet eerst huurtoeslag
of een hypotheekpauze aan te
vragen
• De tegemoetkoming wordt over
de aangevraagde periode ineens
uitbetaald.

gevolgen voor uw inkomstenbelasting of toeslagen. Hoeveel geld
u precies krijgt, hangt af van uw
persoonlijke situatie. Denk aan de
hoogte van de kosten, uw inkomen
en spaargeld.

TONK aanvragen

U kunt TONK aanvragen voor de
maanden januari 2021 tot en met
juni 2021. Dat kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.
Kijk voor meer informatie en het
aanvraagformulier op www.boxmeer.nl/tonk.

Wat is TONK?

TONK betekent Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit
is geld van de gemeente voor iedereen die het afgelopen half jaar door
de coronacrisis de privé vaste lasten
niet of niet allemaal kan betalen.
Denk aan de huur of hypotheek,
energierekening, verzekering en
abonnementen, zoals uw telefoon-,
tv- en internetabonnement.
In grote lijnen gaat het om de volgende aanpassingen van TONK:
• De eis dat er sprake moet zijn
van minimaal 30% terugval in het

Sudoku

Wethouder Willy Hendriks-van
Het gaat om een gift. U hoeft
dit Sudoku - Dagelijkse sudoku puzzels om online op te lossen
23-6-2021
Smarter
Haren: ”Samen met de andere
niet terug te betalen en heeft geen
gemeenten in NO-O Brabant hebEenvoudige puzzel van wo 23 jun 2021
ben wij besloten de maximale
tegemoetkomingen te verhogen
en de drempel voor aanvragen te
verlagen. We willen zoveel mogelijk
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4
voorkomen dat inwoners in deze
moeilijke tijd tussen wal en schip
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--- Artikel van het GBB ---

Gehandicapten Belang Boxmeer (GBB)
Meer dan alleen een groep
vrijwilligers die zich inzetten voor
toegankelijkheid in de gemeente
Boxmeer en de kerkdorpen!
Een gemeente staat sterk als ze
echt naar inwoners, met of zonder
beperking, luistert en ook daadwerkelijk iets doet met de mening van
die inwoners. Dat red je niet met
alleen een spreekuur en wachten
tot de telefoon een keer rinkelt. Wij
als Gehandicapten Belang Boxmeer
richten ons op de gezamenlijke belangenbehartiging van mensen met
een beperking en ouderen, zodat
zij zo zelfstandig mogelijk aan de

maatschappij kunnen deelnemen.
Hiervoor hebben wij u input nodig.
Uw ervaringen staan waarschijnlijk
niet op zichzelf. Als wij uit verschillende hoeken dezelfde ervaringen
te horen krijgen, kunnen wij ons
sterk maken voor verbetering.
Voor veel ouderen zijn wij bekend
door onze jaarlijkse scootmobieltocht. De voorbereidingen zijn er
al voor een scootmobieltraining,
in samenwerking met SWOGB en
u zult ons ook weer vinden op
koopzondagen en andere activiteiten georganiseerd in Boxmeer (als
Corona voorbij is uiteraard).

Dat is al heel veel wat er gebeurt,
maar de belangrijkste input krijgen
wij van u.
Ook schouwen wij gebouwen en
wegen in de Boxmeer en de 11
kerkdorpen. Rapporten en foto’s
worden aangeboden aan de gemeente en besproken wat er moet
veranderen. Door Corona zijn wij
veel bezig met de wegen in gemeente Boxmeer. Misschien heeft
u ons al een keer gezien. Zo konden
wij ondanks Corona door met wat
wij graag doen, het bereiken van
een inclusieve gemeente Boxmeer.

Oproep

Naast het dagelijks bestuur hebben wij leden die zich inzetten bij
activiteiten. Het zal heel fijn zijn als
zich nog meer vrijwilligers willen
aansluiten bij onze stichting, vrijwilligers die zich actief willen inzetten
bij activiteiten. Meld je dan via
onderstaand nummer of via mail!
Iedereen doet mee, met of zonder
beperking!
Gehandicapten Belang Boxmeer
is op verschillende manieren te
bereiken.

Contact

José Lichteveld, voorzitter
tel: 06 36-04 76 60
Mail:
gehandicaptenbelangboxmeer@
gmail.com
www.facebook.com/Gehandicapten
BelangBoxmeer
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Vroegsignalering van schulden
Gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
Op 1 januari 2021 is de
gewijzigde Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening (Wgs)
ingegaan. Met deze wijziging
krijgen gemeenten de
verplichting om actief hulp
te bieden aan inwoners met
betaalachterstanden, in plaats van
dat zij zelf aan de bel trekken.
Het doel van de gewijzigde wet
is dat (hogere) schulden worden
voorkomen en dat de gemeente op
tijd in contact komt met inwoners
die nog niet in beeld waren. Wethouder Willy Hendriks-van Haren:
“Schulden kunnen iemands leven
volledig overnemen. Het kan iedereen overkomen. En naarmate de
schulden groeien, worden ook de
zorgen groter. De hulp die geboden
wordt kan variëren van schuldhulpverlening tot maatschappelijke/
sociale steun. We zetten ons in om
(verdergaande) incassomaatregelen, afsluitingen, bronheffing en
huisuitzettingen zoveel mogelijk te
voorkomen.”

Hoe werkt het?

Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven zijn vanaf 1 januari verplicht
om achterstanden van hun klanten
te melden bij de gemeente. Wanneer signalen wijzen op schulden of
een groter risico op schulden, heeft
de gemeente de plicht om actief
hulp te bieden. Via een huisbezoek
of telefonisch wordt contact gelegd.
Vervolgens gaan een medewerker
van schuldhulpverlening (PLANgroep) en een maatschappelijk werker van Sociom met u het gesprek
aan. Het eerste contact is gericht
op het bepalen van de problematiek en het aanvaarden van hulp,
eventueel op maatschappelijk/sociaal vlak.

lingsregeling of schuldhulptraject.
Als er geen behoefte is aan hulp,
wordt het vroegsignaleringstraject
gestopt. De signaalpartner start het
incassotraject dan weer op.
Cijfers in de gemeente Boxmeer
In 2015 had 4,5% van de huishoudens in de gemeente Boxmeer
geregistreerde schulden. Inmiddels
ligt dit percentage bijna op 5% (landelijk 8,3%). Gezien de impact van
het coronavirus is het reëel dat het
aantal huishoudens met risicovolle
of problematische schulden de
komende jaren opnieuw zal stijgen.
Reden te meer om te starten met
vroegsignalering van schulden, om
daarmee escalatie van problemen
te voorkomen.

Opschorting

Wanneer u de hulp accepteert,
wordt een incassoproces opgeschort, voor in principe 30 dagen.
In die 30 dagen wordt gekeken
naar een snelle oplossing of nadere
afspraken, bijvoorbeeld een beta-
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--- Artikel van de ASD ---

De Adviesraad Sociaal Domein
Boxmeer
Het sociaal domein is het
werkgebied van de gemeente
dat zich richt op de jeugd (van
peuter tot jong volwassene), op
mensen die moeilijk op eigen
kracht werk vinden of houden, op
mensen die het moeilijk vinden om
hun plek binnen de samenleving
te vinden en te houden en op
mensen die problemen ervaren
met bijvoorbeeld het vinden van
de juiste ondersteuning of hulp
bij de instanties binnen het sociaal
domein.

Adviesraad Sociaal Domein

Het gemeentebestuur van Boxmeer
wil weten wat voor deze inwoners
van belang is en wat zij nodig hebben zodat het juiste beleid gemaakt
en uitgevoerd wordt. En voor de
inwoners is het belangrijk dat zij
daar invloed op kunnen uitoefenen.
De gemeente heeft daarom de
Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
ingesteld. De ASD oefent invloed
uit door het geven van gevraagde
en ongevraagde adviezen aan het
College van Burgemeester en Wethouders.

Samenwerking Land van Cuijk

Aangezien gemeenten in het Land
van Cuijk en in de regio Brabant
Noordoost-Oost steeds vaker regionaal beleid ontwikkelen en/of met
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elkaar samenwerken, is de samenwerking tussen de adviesraden in
deze regio’s versterkt. Zeker met
het oog op de aanstaande herindeling van de gemeenten in het Land
van Cuijk, per 1 januari 2022, werken de ASD’s in het LvC al steeds
vaker samen. Zo brengen zij steeds
vaker gezamenlijk advies uit. Als
gevolg van die herindeling worden
per 1 januari 2022 de Adviesraden
Sociaal Domein in de betreffende
gemeenten opgeheven.

Nieuwe Adviesraad

Ervan uitgaande dat het nieuwe
gemeentebestuur (Raad en College) één nieuwe adviesraad voor
het Sociaal Domein moet instellen, hebben deze adviesraden zich
proactief gebogen over de vraag
hoe een nieuwe adviesraad er in
hun ogen uit zou kunnen zien qua
rol, taak, werkwijze en vormgeving.
Al deze vraagstukken, overwegingen en antwoorden zijn verwerkt in
één document dat aan de huidige
gemeentebesturen wordt aangeboden. Samengevat adviseren de
adviesraden om één ASD LvC in te
stellen met als opdracht om, net
zoals de ASD die nu ook heeft, gevraagd en ongevraagd te adviseren
over allerlei vraagstukken binnen
het sociaal domein die voor inwoners van belang zijn.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen
zijn dan zullen wij u via deze weg
informeren. Mocht u een vraag
hebben aan de ASD of wilt u een
signaal, neem dan contact op met
de secretaris van de ASD door een
mail te sturen naar:
asdboxmeer@gmail.com

Colofon
NieuwSZaken is een uitgave

van de gemeente Boxmeer. In
NieuwSZaken staat informatie over
regelingen en voorzieningen in
het kader van de Participatiewet
en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en ander
wetenswaardig nieuws. NieuwSZaken
wordt verstuurd naar alle klanten
Participatiewet en Wmo van de
gemeente en op diverse plekken in de
gemeente ter inzage gelegd.

NieuwSZaken bevat algemene
informatie. Wij kunnen niet alle
bijzonderheden van regelingen
vermelden. Verder bevat
NieuwSZaken artikelen geschreven
door en onder verantwoordelijkheid
van derden, zoals bijvoorbeeld het
A.I.B. en de ASD. Aan de inhoud van
NieuwSZaken kunt u dan ook geen
rechten ontlenen.
Meer weten?

Bij de gemeente kunt u diverse folders krijgen met meer informatie.
Daarnaast kunt u contact opnemen
met het Zorgloket (voor vragen over
de Wmo) of met het Loket Werk
en Inkomen (voor vragen over de
Participatiewet). Het Zorgloket is
bereikbaar via telefoonnummer
(0485) 58 58 65 en het Loket Werk
en Inkomen is bereikbaar via telefoonnummer (0485) 58 59 11.
Kijk ook eens op onze website
www.boxmeer.nl.
Postbus 450, 5830 AL Boxmeer
Telefoon: (0485) 58 59 11
e-mail: gemeente@boxmeer.nl
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