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SAMEN DOEN spreekuur  

 

Aanslag SVHW en /of RBG al ontvangen? 
 
Kwijtschelding aanvragen? 
 
De inwoners van Lansingerland hebben de aanslagen van de SVHW en RBG weer 
ontvangen. Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in aanmerking 
komen voor een gedeeltelijke vrijstelling. Of je voor een gedeeltelijke vrijstelling in 
aanmerking komt is van veel factoren afhankelijk. O.a. inkomen, spaargeld, auto etc. 
Zowel bij de SVHW als RBG kan de aanvraag telefonisch of digitaal gedaan worden. 
Aan de hand van deze verkorte aanvraag kan er later alsnog om meer informatie 
gevraagd worden. 
Voor veel mensen is dit allemaal erg ingewikkeld. Daarom als je een laag inkomen 
hebt, dit geldt zowel voor mensen die een uitkering ontvangen als mensen die 
werken, kom langs op het spreekuur van Samen Doen. 
Met één van de vrijwilligers kan dan gekeken worden of je in aanmerking komt voor 
de verkorte aanvraag.  
Kom naar het spreekuur en breng de volgende gegevens mee: 

 Aanslagbiljet SVHW en/of RBG 

 DigiD 

 Inkomen van alle gezinsleden 
Kom je niet voor de verkorte aanvraag in aanmerking dan kan de vrijwilliger vertellen 
welke informatie je de volgende keer mee moet nemen om alsnog de aanvraag te 
doen. 
Mocht de verkorte aanvraag gedaan zijn en heeft de SVHW en/of RBG toch meer 
informatie nodig kom dan opnieuw langs en breng de brief en de gevraagde 
gegevens mee. De vrijwilliger zal je dan opnieuw helpen bij het doen van de 
aanvraag voor kwijtschelding. 
 
Heb je andere vragen op het gebied van financiële regelingen, toeslagen, 
belasting en woon je in Lansingerland? 
Heb je ook een minimuminkomen kom naar het gratis spreekuur van Samen 
Doen zodat je samen met een van de vrijwilligers kan kijken of je van alle 
regelingen gebruik maakt. 
 
Het Samen Doen spreekuur is op de volgende tijden en locaties: 
 
Locatie Bergschenhoek                                           Locatie Bleiswijk 
Donderdag van 9.00 – 10.30 uur                               Maandag van 13.00 – 14.30 uur                      
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De Stander                                                                 De Leeuwerik                                                               
Wilhelminastraat 1                                                      Leeuwerikstraat 2 
2661 ET Bergschenhoek                                            2665 VK Bleiswijk 
 
Voor meer informatie kijk op:  
Website:www.spreekuursamendoen.nl 
Email: inloop@spreekuursamendoen.n 
Telefoon: 010-5225545 (Welzijn Lansingerland) 
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