Compilatie voorzieningen Armoedebeleid kinderen, gemeenten West-Friesland 2022
versie jan 2022

Gemeente
Gemeente Drechterland
1616ZG
Norm 120% bijstand

Gemeente
Gemeente Enkhuizen
1601KT
Norm 120% bijstand

Gemeente
Gemeente Hoorn
1625HV
Norm 120% bijstand
Extra: ook gezinnen in
schuldhulpverlening kunnen
strippen ontvangen

Gemeente
Gemeente Koggenland
1648JG
Norm 120% bijstand
Maatwerk bij
schuldhulpverlening
Gezinnen krijgen zowel bij
toekenning als afwijzing
schriftelijk bericht.

Computer

Zwemlessen

Fiets

Onderwijs, Sport, Cultuur

Diversen

(eenmaal per 5 jaar
voor kind van 10
tot 18 jaar)
max € 400
en voor nwe
vergunninghouders
1 computer voor
inburgeringscursus

Zwemdiploma A voor
kind tot 18 jaar
Max. € 200 (in
totaal)

Nieuwe
vergunninghouders
vanaf 4 jaar
1x fiets

Bijdrage contributie sport, muziek, of
cultuur, sportkleding, schoolkosten,
schoolactiviteiten
Kind basis Onderwijs € 100
Kind voortgezet ond. € 150
Eénmalige tegemoetkoming bij overgang
van B.O. naar V.O. € 200

VO/ beroepsonderwijs
Verplichte schoolkosten
zoals boeken, werkkleding
speciale schoenen
reiskostenvergoeding naar
nieuwkomersklas

Computer

Zwemlessen

Fiets

Onderwijs, Sport, Cultuur

Diversen

Tot € 500
Eén keer per 5 jaar

Zwemdiploma A voor
kind van 5 tot 12 jaar
volledig.
Zwemabonnement
tot 18 jaar volledig

Nieuwe
vergunninghouders
vanaf 4 jaar
1x fiets

Bijdrage onderwijs, sport of cultuur
€ 100 per huishouden en
€ 150 per gezinslid
Kinderen op voortgezet onderwijs jaarlijks
tot € 150 (voor schooltas, ouderbijdrage,
werkweek, onderwijskosten)

Participatiefonds voor verplichte
schoolkosten

Computer

Zwemlessen

Fiets

Eens in de 5 jaar
een computer aan
kinderen van 4 tot
18 jaar. Bij meer
dan 3 kinderen
binnen een gezin
max 3 computers.
Via VITASYS

Zwemdiploma A en B
voor kind van 5 tot
11 jaar volledig

internetaansluiting
Max. € 180,- per jr.

Sport- en cultuurpas voor alle kinderen.
Doel: voor 10 euro kan een kind kennis
maken met een sport (6 lessen) of cultuur
(4 lessen). De 10 euro kan met sport- en
cultuurstrippen worden betaald.

En
Zwemvangnetregeling via school
of gemeente voor
kinderen die nog
geen diploma
hebben

Computer

Zwemlessen

Voor gezinnen met
schoolgaande
kinderen wordt de
aanschaf van een
computer, laptop of
tablet met
bijbehorende
software en een
printer vergoed.

In het Koggenbad
schoolzwemmen voor
alle basisscholen vanaf
groep 4. Als tijdens
schoolzwemmen blijkt
dat kinderen (vanaf 6
jaar) geen
zwemdiploma hebben
worden vanuit het
Koggenbad kosteloos
zwemlessen voor
diploma A aangeboden.

Onderwijs, Sport, Cultuur
In augustus kermisactie

Is gelinkt aan bepaalde perioden, zie
website:
https://www.sportencultuurhoorn.nl

Fiets
Maatwerk budget:
Kinderkoggenfonds

Diversen
Sport- en cultuurstrippen-kaart,
per kind
€ 200 (ook voor gezinnen in
schuldhulpverlening en voor
kinderen (norm 120%)
ATTENTIE:
Maatwerkbudget (vrije
regelruimte) voor kinderen uit de
doelgroep voor wie de huidige
voorzieningen, die de gemeente
Hoorn en andere organisaties
aanbieden, geen of
onvoldoende oplossing biedt.

Onderwijs, Sport, Cultuur

Diversen

Indirecte schoolkosten
Basisonderwijs € 100
Voortgezet ond. € 150
Sport en Cultuur
150,- per kind

Lesgeldbijdrage
muziekonderwijs.
De gemeente heeft een
muzieklesgeldbijdrageregeling
en een budget.

Eénmalige tegemoetkoming bij overgang
van B.O. naar V.O. € 200

Zie ook Koggenfonds en
Kinderkoggenfonds

Koggenfonds: is een extraatje in de dure decembermaand in de vorm van VVV Cadeaukaarten. Ieder huishouden dat aan de voorwaarden (100% bijstandsnorm) voldoet kan in
aanmerking komen voor bonnen met een totale waarde van € 150,- Aanvragen tussen 1 jan. en 1 mei.
Kinderkoggenfonds: 1. Tegoedbonnen (VVV cadeaukaarten) ter waarde van € 150 per kind per jaar. De tegoedbonnen kunnen jaarlijks van 1 jan. tot 1 mei worden aangevraagd bij
het Zorgteam.
2. Een maatwerkbijdrage: maximaal € 500 per kind Oplossen van specifieke belemmeringen in het “kunnen meedoen”.
Voorwaarden zijn gelijk aan die voor bijzondere bijstand. Inkomensgrens 120% bijstandsnorm.

Gemeente
Gemeente Medemblik
1687ZG
Norm 120% bijstand excl.VT
Gezinnen krijgen zowel bij
toekenning als afwijzing
schriftelijk bericht

Gemeente
Gemeente Opmeer
1716VS
Norm 120% bijstand

Computer
1e

Als kind naar
groep 6 van de
basisschool gaat,
vergoeding voor
computer, laptop of
tablet.
Per gezin wordt
één printer
vergoed.

Gemeente Stedebroec
1611 KW
Norm 110% bijstand

Voor kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18
jaar:
Maximale bijdrage
€ 624
Voor behalen van
zwemdiploma
A en B

Computer

Zwemlessen

Via Bijzondere
bijstand.
Aanvragen bij het
wijkteam

Zwemdiploma A en B
Wordt via zwembad ’t
Woudmeer volledig
vergoed. Als door
omstandigheden
zwemles in ’t
Woudmeer niet
mogelijk is, is er een
maximale vergoeding
van € 400
voor zwemles bij
ander zwembad

Gezinnen krijgen zowel bij
toekenning als afwijzing
schriftelijk bericht

Gemeente

Zwemlessen

Fiets
Overgang groep 8
naar middelbare
school € 364
Voor aanschaf fiets
schoolspullen of een
bureau.

Onderwijs, Sport, Cultuur

Diversen

Vergoeding voor Ouderbijdrage,
schoolreisje en of schooluitjes
Basisonderwijs € 125
Middelbaar onderwijs € 182

Jeugdfonds Sport en Cultuur:
voor lidmaatschap
sportvereniging, sportmateriaal
en kleding en bijv. muziekles.
Contactpersoon Nicolette
Bijlsma, Team Sportservice
Westfriesland email:
nbijlsma@teamsportservice.nl
0229-287700
Vrije tijd:
Bijv. Bioscoop, zwembad:
0 tot 4 jaar € 156
4 tot 18 jaar € 182

Kosten noodzakelijke huiswerkbegeleiding
en/of bijles bij een specialistische partij.
Maximale vergoeding €253,- per jaar.

Fiets
Doe Mee Fonds en
Stichting Samen

Onderwijs, Sport, Cultuur

Diversen

Doe Mee Fonds
voor kinderen
Basisonderwijs € 250
Voortgezet ond. € 365

Doe Mee Fonds:

Overgang basisschool naar
vervolgonderwijs eenmalig € 200

Computer

Zwemlessen

Fiets

Onderwijs, Sport, Cultuur

Tot € 400
Voorwaarden:
thuiswonend kind
vanaf 10 jaar,
Gezin 3 jaar op
110%
bijstandsniveau,
eenmaal per 8 jaar

Uit vergoeding kind
op basisschool

Nieuwe
vergunninghouders
vanaf 4 jaar
1x fiets

Kindpakket voor sociale-, educatieve- en
culturele activiteiten. Zoals
contributie/kleding sport, zwemles,
schoolactiviteiten en schoolkosten.
Basisonderwijs € 300
Voortgezet ond. € 400

Voor sociale, sportieve en
culturele- én schoolactiviteiten
tot een inkomen van 120% van
het minimuminkomen

Stichting Samen:
Aanvullend op ” voorliggende
voorziening Doe Mee Fonds””
Zwemmen, Fiets, Bioscoop
Fashioncheque, Dagje pretpark,
Dierentuin, Gabberweek e.d.
www.stichtingsamenopmeer.nl

Diversen

