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Gezinnen met een laag inkomen
Vergoedingen voor kinderen
In de gemeente Dronten wonen ongeveer 800 kinderen in een gezin dat moeilijk kan
rondkomen. Meedoen is voor deze kinderen niet vanzelfsprekend. Hun ouders hebben
vaak niet voldoende geld voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub,
zwemles of een schoolreisje.
De gemeente Dronten vindt het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om mee te doen
en om zich te ontwikkelen. Daarom ondersteunt de gemeente kinderen uit gezinnen met
een laag inkomen. In dit informatieblad lees je wat de gemeente doet om deze kinderen
te helpen.

Wat zijn de vergoedingen voor kinderen (3 tot 18 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen?

• Toegankelijkheidsbijdrage (tegoed op de Pas van Dronten)

Op de Pas staat een tegoed dat kinderen kunnen besteden aan:
- sport, uitjes en cultuur
- sportkleding en sportspullen
- toegangskaartjes voor uitjes en evenementen buiten Dronten (via Primera Dronten)
- vergoeding voor de vrijwillige ouderbijdrage op school
- vergoeding van binnen- en buitenschoolse activiteiten
- vergoeding van door school uitgegeven spullen (zoals tas, usb-stick, rekenmachine, huur
voor een kluisje, tekendoos). Het gaat om spullen waarvan de ouder de kosten direct aan de
school betaalt.

• Vergoeding van een computerpakket voor kinderen die naar de brugklas gaan

Computer of tablet en toebehoren. Vergoeding bedraagt eenmalig maximaal 400,- euro per
leerling.
Let op: Kinderen die via hun school een computerpakket krijgen aangeboden komen niet in
aanmerking. De vergoeding is alleen bedoeld voor ouders die zelf een pakket moeten
aanschaﬀen en betalen.
Let op: De vergoeding kan ook worden aangevraagd door ouders van leerlingen die wisselen
van school en op hun nieuwe school een computerpakket nodig hebben.

• Individuele bijzondere bijstand

In incidentele gevallen verstrekt de gemeente een vergoeding voor noodzakelijke kosten die niet
worden vergoed via een andere regeling.

Heeft een kind iets nodig dat niet in bovenstaand overzicht staat? Laat de ouder ook dan
contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan in bepaalde gevallen aanspraak maken
op fondsen of ouders doorverwijzen naar andere maatschappelijke partners.
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Wat is ‘een laag inkomen’?
Kinderen komen voor de vergoedingen van de gemeente in
aanmerking als hun ouders:

• een inkomen hebben dat niet hoger is dan 110% van de
bijstandsnorm. (Hoe hoog het inkomen mag zijn is afhankelijk
van de gezinssamenstelling. Zie voor richtbedragen de tabel
op pagina 2), of;

• voor minimaal 3 maanden een laag besteedbaar inkomen
hebben. Het gaat hier om ouders die een hoger inkomen
hebben dan 110% van de bijstandsnorm, maar door hoge
lasten een laag besteedbaar inkomen hebben. Of een ouder
aan deze norm voldoet wordt getoetst door Maatschappelijke
Dienstverlening Flevoland (MDF).

Hoe vragen ouders de
vergoedingen aan?
Ouders kunnen de
vergoedingen aanvragen
bij de gemeente Dronten.
Zij kunnen hiervoor
bellen met het
telefoonnummer 14 0321
en vragen naar het team
Bijzondere Regelingen.

Hulp bij registreren van de Pas van Dronten
Heeft een pashouder hulp nodig bij het registreren van de pas of het activeren van een tegoed?
Dan kan hij of zij een afspraak maken met de gemeente Dronten via telefoonnummer 14-0321 of
de website van de gemeente Dronten.

Vragen?
Heb je vragen over informatie in dit informatieblad? Neem dan
contact op met Erna Hoekstra van de gemeente Dronten
(netwerkregisseur) via e.hoekstra@dronten.nl. Zij is bereikbaar op
dinsdag- en donderdagochtend.
Richtbedragen inkomensnorm*
Gezinssituatie

Norm (110% van de bijstandsnorm)

Alleenstaande ouder

1.091 euro

Gehuwde / samenwonende ouders

1.559 euro

* Bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Onder het inkomen wordt gerekend: inkomen uit arbeid, een uitkering,
alimentatie/onderhoudsbijdrage en heﬃngskorting van de Belastingdienst. Huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, het
kindgebonden budget en kinderbijslag worden niet meegerekend.
* Let op: Er zijn meer situaties mogelijk dan in dit overzicht is weergegeven (bijvoorbeeld: Er wonen meer dan 2
volwassenen in een gezin die inkomen hebben). Is de situatie van een ouder anders dan die hier weergegeven
situaties? Laat de ouder kan contact opnemen met het team Bijzondere Regelingen van de gemeente Dronten via
telefoonnummer 14 0321.

