Interessante informatie gemeente Coevorden
Toegespitst op het dorp De Kiel
Voor de inwoners van De Kiel hebben we als werkgroep informatie een samenvatting
gemaakt van de meest relevante informatie van de website van Coevorden www.coevorden.nl
met verwijzingen naar webpagina’s en formulieren en Dienstverlening
De gemeente Coevorden werkt volledig op afspraak. Voor veel zaken die u regelt bij
Burgerzaken, Belastingen, Maatschappelijke ondersteuning of Vergunningen, kunt u een
afspraak maken.
Bij de receptie: Kasteel 1 7741GC Coevorden of telefonisch: 0591 140524
Online een afspraak maken: https://www.coevorden.nl/afspraak (rechts naast de tekst)

Maatschappelijke ondersteuning:
Misschien heeft u behoefte aan zorg of ondersteuning. Het kan om veel verschillende dingen
gaan, omdat u moeite heeft met het huishouden, omdat u eenzaam bent, depressieve klachten
heeft of niet zelfstandig kunt reizen en daar hulp bij nodig heeft. Vaak willen mensen in uw
omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere
familieleden, vrienden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente.
De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt
naar wat u zelf kunt doen en of mensen uit uw omgeving kunnen helpen. Misschien zijn er
voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld een buurthuis waar u
samen met anderen kunt eten. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u
kunnen helpen. Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met
mensen in uw omgeving of met een algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een
maatwerkvoorziening aanvragen. https://www.coevorden.nl/aanvragen-maatschappelijkeondersteuning en voor het aanvraagformulier:
https://www.coevorden.nl/webform/aanvraagformulier-maatschappelijke-ondersteuning

Sociale ondersteuning:
Maatschappelijk werk Coevorden: https://www.mwcoevorden.nl/
Centraal kantoor van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Van
Eijbergenstraat 5 in Coevorden, 085-27 35 256
Dorpshuis Schoonoord, iedere woensdag en donderdag. Kerklaan 9, 085-27 35256
Crisis buiten kantooruren? Bel: 0522 - 279 944

Hulp bij (het vermoeden van) huiselijk geweld
Voor het daadwerkelijk melden van huiselijk geweld:
Landelijk telefoonnummer: 0800 – 2000 (gratis, 7 dagen per week, 24 uur per dag). U wordt
doorverbonden met Veilig Thuis, advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling, in uw regio. Kijk voor meer informatie op
www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/postcode?postcode=7849
Bij het vermoeden huiselijk geweld: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
Politie: Bel 112 als direct hulp nodig is.

Doe-mee-pas:
zie bijgevoegde documenten + doorverwijzingen

Hulp bij budgettering:
Als inwoner van de gemeente Coevorden kunt u gebruik maken van het Startpunt Geldzaken.
Dit is een initiatief van het NIBUD. Via het Startpunt Geldzaken kunt u een geldplan maken,
aangepast aan uw eigen situatie. U kunt voor verschillende doelen een plan kiezen, zoals beter
rondkomen, sparen of beleggen. Na het invullen van gegevens over uw situatie krijgt u tips
om uw financiële doel te bereiken. https://www.startpuntgeldzaken.nl/coevorden
Voor jongeren: www.coevorden.nl/jongeren

Persoonsgebonden budget PGB
Het persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat u zelf kunt uitgeven aan zorg of
ondersteuning. U kiest bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor hulp in de huishouding. Dit kan
een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid. Met een pgb kunt u
bijvoorbeeld ook een andere traplift of scootmobiel kopen dan u van de gemeente krijgt. Of u
kunt met een pgb jeugdhulp inkopen. In de meeste gevallen moet u een eigen bijdrage betalen
Er zijn 4 soorten pgb, voor zorg en ondersteuning:
1. jeugdhulp
2. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
3. Wet langdurige zorg (WLZ)
4. Zorgverzekeringswet (ZVW)
U kunt een PGB aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB): www.svb.nl/int/nl/pgb
U krijgt de bijdrage niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. U moet zelf de
administratie bijhouden van de zorg die u ingekocht heeft. De SVB betaalt zorgverzekeraars
op basis van een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

Cliëntondersteuning:
Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners van de gemeente Coevorden met vragen over
maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen
terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner van Zorgbelang Drenthe. De onafhankelijke
clïentondersteuners helpen inwoners bij vragen over de aanvraag en uitvoering van de
dienstverlening op de volgende gebieden: Maatschappelijke ondersteuning
1. Jeugdhulp|
2. Onderwijs
3. Welzijn
4. Wonen
5. Werk & Inkomen.
Het is onafhankelijke hulp
De cliëntondersteuners zijn werkzaam bij Zorgbelang Drenthe en daardoor onafhankelijk van
de gemeente, zorgverlener of andere instanties. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat
naast u, denkt met u mee en biedt advies. Zij gaan uit van uw belang en wat u nodig heeft,

zodat u zo zelfstandig mogelijk verder kunt. De cliëntondersteuners hebben een
geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis. www.zorgbelangdrenthe.nl/onafhankelijke-cli-ntondersteuning-voor-inwoners-gem.coevorden

Blijk van waardering voor Mantelzorgers:
https://www.mwcoevorden.nl/steunpunt-mantelzorg/blijk-van-waardering

Regionaal taxivervoer: www.coevorden.nl/product/regiotaxi

Paspoort, rijbewijs en uittreksels www.coevorden.nl/paspoort-rijbewijs-en-uittreksel

Subsidies:
waaronder ook energievergunningen: www.coevorden.nl/subsidies Vergunningen Voor
aanvragen vergunningen kunt u naar www.coevorden.nl/vergunningen

Werk en bijstand:
www.coevorden.nl/werk-en-bijstand

Wonen en leefomgeving:
Voor allerlei belangrijke zaken in de omgeving van uw huis: www.coevorden.nl/wonen-enleefomgeving

Voor meldingen en Klachten: www.coevorden.nl/meldingen-en-klachten

