Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar info@gemeentehw.nl.
U kunt het formulier ook per post sturen naar Gemeente Hoeksche
Waard t.a.v. team Inkomen, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 140186 of
klantmanagerpw@gemeentehw.nl
B0929

Aanvraagformulier Meedoenregeling schoolkosten uitkeringsgerechtigden
Algemeen
Deze regeling is bedoeld om u tegemoet te komen in de extra kosten die u maakt, omdat uw kind of uw kinderen
jonger dan 18 jaar naar school gaan.
U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor schoolkosten, kosten schoolkamp of schoolreisje, een computer, een
fiets, het volgen van tweetalig onderwijs en huiswerkbegeleiding in de brugklas. Meer informatie staat in de
toelichting.

1. Voor wie vraag ik aan?
Naam kind

_______________________

Naam school

_______________________

Brugklas

 Nee

Geboortedatum kind

_______________________

 Ja

Wil u voor meerdere kinderen een aanvraag indienen?
 Nee

 Ja, zie onderdeel 6 en 7 van dit formulier

2. Wat vraag ik aan?
 Schoolkosten groep 1 t/m 7
 Schoolkosten groep 8
 Schoolkosten voortgezet onderwijs (inschrijvingsbewijs school meesturen)
 Kosten tweetalig onderwijs (bewijs noodzaak en nota meesturen)
 Kosten huiswerkbegeleiding in de brugklas(bewijs noodzaak en nota meesturen)
 Kosten schoolkamp of excursiereis (nota meesturen)
 Kosten aankoop fiets (eenmaal per 5 jaar kunt u een tegemoetkoming aanvragen)
 Kosten computer of andere vorm van hardware (eenmaal per 4 jaar per huishouden kunt u een
tegemoetkoming aanvragen )
 Kosten voor sport of cultuuractiviteit (aanvraag via het Jeugdfonds Sport en Cultuur, zie toelichting)

3. Bewijsstukken bezittingen
U moet bewijsstukken van uw bezittingen en uw schulden inleveren. Dat kunnen zijn:
•

Afschriften van bank- en spaarrekeningen van één maand van u, uw partner en minderjarige
kinderen. Let op!: op deze afschriften dient het saldo te staan

•

Waarde papieren (levensverzekeringen, aandelen, opties, obligaties)

•

Gegevens van auto’s, motoren, caravans, boten

•

Gegevens over uw overwaarde in de eigen woning

•

Gegevens van overige bezittingen

•

Gegevens van schulden.
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4. Uw gegevens
Cliëntnummer

_______________________________________________________________________

Naam en voorletters

_______________________________________________________________________

Correspondentieadres

_______________________________________________________________________

Postcode en woonplaats

_______________________________________________________________________

BSN aanvrager

_______________________________________________________________________

Geboortedatum aanvrager

_______________________________________________________________________

IBAN

_______________________________________________________________________

Ten name van

_______________________________________________________________________

Telefoonnummer

_______________________________________________________________________

Mobiele nummer

_______________________________________________________________________

Indien van toepassing:
Naam en voorletters partner

_______________________________________________________________________

BSN partner

_______________________________________________________________________

Geboortedatum partner

_______________________________________________________________________

Contactpersoon

_______________________________________________________________________

5. Verklaring en ondertekening
Ik verklaar/wij verklaren van voornoemde informatie kennis te hebben genomen en het formulier naar waarheid
te hebben ingevuld.
Datum:

______________________________________________________________________

Handtekening cliënt:

______________________________________________________________________

Handtekening partner:

______________________________________________________________________

Voor een snelle en correcte afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle vragen naar waarheid
beantwoordt, het formulier ondertekent en de gevraagde bewijsstukken toevoegt. Wij controleren de gegevens die
u heeft ingevuld en registreren deze gegevens in een persoonsregistratiesysteem. Na uw toestemming worden
ook de door u verstrekte en bij ander organisaties ingewonnen informatie toegevoegd aan uw dossier. Deze
informatie maakt deel uit van een persoonsregistratie waarop de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing is.
Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring onze website:
www.gemeentehw.nl.
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6. Aanvraag volgend kind
Naam kind

_______________________

Naam school

_______________________

Brugklas

 Nee

Geboortedatum kind

_______________________

 Ja

7. Wat vraag ik aan?
 Schoolkosten groep 1 t/m 7
 Schoolkosten groep 8
 Schoolkosten voortgezet onderwijs (inschrijvingsbewijs school meesturen)
 Kosten tweetalig onderwijs (bewijs noodzaak en nota meesturen)
 Kosten huiswerkbegeleiding in de brugklas(bewijs noodzaak en nota meesturen)
 Kosten schoolkamp of excursiereis (nota meesturen)
 Kosten aankoop fiets (eenmaal per 5 jaar kunt u een tegemoetkoming aanvragen)
 Kosten computer of andere vorm van hardware (eenmaal per 4 jaar per huishouden kunt u een
tegemoetkoming aanvragen )
 Kosten voor sport of cultuuractiviteit (aanvraag via het Jeugdfonds Sport en Cultuur, zie toelichting)

Toelichting bij Meedoenregeling schoolkosten voor kinderen jonger dan 18 jaar
Algemeen
Heeft u een bijstandsuitkering dan kunt u voor uw kind of kinderen een tegemoetkoming aanvragen voor
schoolkosten of voor kosten van een nieuwe fiets, smartphone of computer.
Hoogte en besteding tegemoetkoming
Bijdrage schoolkosten basisschool
Deze bijdrage is bestemd voor extra activiteiten zoals een sinterklaasfeest, een schoolreisje, een schoolkamp of
een sportdag:
•

€ 51,- per kalenderjaar voor kinderen tot en met groep 7 van de basisschool;

•

€ 102,- per kalenderjaar voor kinderen in groep 8 van de basisschool.

Bijdrage schoolkosten voor brugklassers
Een éénmalige bijdrage bestemd voor een schooltas, gymkleding, een rekenmachine, een smartphone,
gereedschap, een atlas, woordenboeken, etc.:
•

€ 306,- voor kinderen die aantoonbaar voor de eerste maal zijn toegelaten tot het voortgezet
onderwijs (brugklassers);

•

de bijdrage wordt uitbetaald na overleg (inschrijf)bewijs school.
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Bijdrage schoolkosten na de brugklas
Deze jaarlijkse bijdrage is bestemd voor agenda, schriften etc.:
•

€ 51,- voor kinderen op het voortgezet onderwijs in de jaren na de brugklas;

•

de bijdrage wordt uitbetaald na overleg (inschrijf)bewijs school.

Bijdrage kosten huiswerkbegeleiding
Een bijdrage in de kosten van noodzakelijke huiswerkbegeleiding voor kinderen in de brugklas:
•

maximaal € 51,- per maand tot een maximum van 6 maanden;

•

noodzaak huiswerkbegeleiding moet zijn aangetoond;

•

betaling op declaratiebasis, na overleg van een rekening volgt daadwerkelijk de betaling.

Tegemoetkoming kosten tweetalig voortgezet onderwijs
Een bijdrage in de kosten van tweetalig onderwijs:
•

€ 255,- per kalenderjaar voor kinderen die tweetalig voortgezet onderwijs volgen;

•

De bijdrage wordt uitbetaald na overleg bewijsstuk school voor het volgen van tweetalig onderwijs.

Bijdrage voor een schoolkamp, excursies e.d.
Een bijdrage voor een schoolkamp, excursies voor kinderen die voortgezet onderwijs volgen:
•

€ 102,- per kalenderjaar;

•

de bijdrage wordt uitbetaald na overleg (rekening)schoolkamp of excursie of op declaratiebasis.

Fiets
Een bijdrage voor een fiets met toebehoren voor kinderen jonger dan 18 jaar die het voortgezet onderwijs (gaan)
volgen:
•

maximaal € 255,- voor een fiets met toebehoren (fietstassen en helm);

•

de bijdrage kan per kind één keer in de vijf jaar verstrekt worden;

•

uitbetaling vindt plaats aan belanghebbende na overleg van een aankoopbewijs of aan de leverancier
na overleg van een rekening. Wij kunnen ook u/de leverancier vooraf betalen.

Computer/hardware
Een bijdrage voor een computer/hardware met toebehoren voor een huishouden met minimaal één kind jonger
dan 18 jaar vanaf het voortgezet onderwijs:
•

maximaal € 357,-;

•

onder computer/hardware wordt verstaan: een desktop, laptop of tablet met toebehoren zoals
software en/of een printer of een smartphone;

•

de bijdrage kan eenmaal in de vier jaar verstrekt worden;

•

uitbetaling vindt plaats aan belanghebbende na overleg van een aankoopbewijs of aan de leverancier
na overleg van een rekening. Wij kunnen ook u/de leverancier vooraf betalen.

Bijdrage voor sport- en sociaal culturele activiteiten.
Let op: dit gaat via de sportintermediair van het Jeugdfonds Sport en Cultuur!
Een vergoeding voor sport- en sociaal culturele activiteiten (ook zwemles) voor:
•

kinderen van 4 tot 18 jaar;

•

per kalenderjaar;

•

aan te vragen via aangewezen intermediairs van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

4

