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Kindpakket 2017
Alle kinderen doen mee! Wij willen dat alle kinderen tot 18 jaar mee kunnen
doen. Sociaal, geestelijk en lichamelijk. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen, ook wanneer ouders/verzorgers weinig financiële armslag hebben. Kinderen
mogen zich niet buitengesloten voelen. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer,
Slochteren en Menterwolde stellen daarom extra geld ter beschikking voor de
armoedebestrijding onder kinderen.
In 2017 gaan we het extra budget besteden onder de naam “Kindpakket
2017” . Wat betekent dit:
 we hebben de inkomensgrens binnen heel HSSM op 115% van de
bijstandsnorm gesteld;
 we hebben de voorzieningen hetzelfde gemaakt voor alle kinderen tot
18 jaar binnen HSSM;
 we vergoeden indirecte schoolkosten voor alle kinderen die voor het
eerst naar het voortgezet onderwijs gaan binnen HSSM en het bedrag is
verhoogd naar 1000 euro;
 en er is budget voor maatwerk voor kinderen die opgroeien in armoede;
budget voor de groep die boven het vastgestelde inkomenspercentage
valt en een laag besteedbaar inkomen heeft en voor specifieke situaties
waar de voorliggende regelingen niet toereikend zijn.

Makkelijk aanvragen
Ontvangt u een bijstandsuitkering? Zit u in de Wsnp of een vergelijkbare
regeling bij de gemeentelijke kredietbank? Hebt u eerder dit jaar al iets hebt
gekregen van uw gemeente voor uw kind? Dan kunt u snel en gemakkelijk
aanvragen. Wij hebben alle gegevens al van u. U hoeft alleen het formulier te
ondertekenen.

Hoe kunt u aanvragen?
Er is een speciaal aanvraagformulier voor het “Kindpakket 2017”. Er moet een
aanvraag ingediend worden om aanspraak te maken op een vergoeding. De
aanvraagperiode loopt van 1 september 2017 tot 1 september 2018.
1. U kunt het aanvraagformulier downloaden van de site www.bwri.nl.
U vindt het formulier onder “Inkomen en voorzieningen”.
	U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij uw gemeentehuis, BWRI,
de wijkinformatiepunten en de sociale teams.
2. Er zit een aanvraagformulier in dit boekje. U kunt het ingevulde formulier
inleveren bij:
 de balie van uw gemeentehuis
 BWRI aan de Haydnlaan 2
 BWRI aan de Molenraai 1
U kunt het formulier ook inleveren door:
- het formulier te scannen en sturen naar inkomenenvoorzieningen@bwri.nl
- het formulier per post sturen naar BWRI, o.v.v. Kindpakket 2017,
Postbus 75,9600 AB Hoogezand
3. Als u alles compleet aanlevert zorgen wij er voor dat u zo snel mogelijk
geld krijgt. Dit is in ieder geval binnen 14 dagen. U krijgt uw geld op de bij
ons bekende bankrekening. Wij sturen geen beschikking. Wilt u bezwaar
maken dan kunt u ons vragen om een beschikking te sturen. Als we uw
aanvraag moeten afwijzen ontvangt u natuurlijk wel een beschikking.
Wij leggen dan uit waarom wij uw aanvraag niet kunnen toewijzen.

Heb ik recht op een vergoeding?
U hebt recht als uw inkomen niet hoger is dan 115% van de bijstandsnorm.
Wij kijken niet naar uw vermogen.
Het maximaal inkomen is:
 voor alleenstaande ouders
1.078 euro.
 voor gehuwden
1.540 euro.
Uw inkomen is hoger? Dan hebt u toch recht als u in de Wsnp zit of een
vergelijkbare regeling van de gemeentelijke kredietbank. Of wij passen
maatwerk toe.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moeten de ouder(s) in de
gemeente wonen en de ouders moeten de Nederlandse nationaliteit hebben
of hieraan gelijkgesteld

Moet ik eerst zelf betalen?
Nee, u hoeft niet eerst zelf te betalen. U kunt vooraf een voorziening invullen
en aankruisen waarvoor u een vergoeding wilt. U geeft het bedrag aan dat
voor deze activiteit nodig is en wij maken het geld over als u recht hebt op
een vergoeding. Het entreebewijs, bonnetje of de kwitantie bewaart u
6 maanden. Wij kunnen controleren of u het geld inderdaad uitgegeven
heeft aan de voorziening die u aankruiste. Gaat het om de muziekschool dan
vragen we wel vooraf een nota.
Voor de indirecte schoolkosten (voor het kind dat voor het eerst naar het
voortgezet onderwijs gaat) die hoger zijn dan 150 euro vragen wij u om een
nota op naam van de firma en met een aankoopdatum te overleggen. Ook
kunnen wij bij bedragen hoger dan 150 euro het geld direct overmaken naar
de leverancier op vertoon van een pro-forma nota.

Maatwerk
 maatwerk in verband met hogere woonkosten en/of zorgpremie
Als uw inkomen hoger is dan 115% van de bijstandsnorm houden wij
rekening met hogere woonlasten e/o zorgpremie. Het gaat dan om de
woonlasten die hoger zijn dan 207 euro. En het gaat om een hogere
zorgpremie dan 39 euro voor alleenstaandenen 85 euro voor echtparen.
We houden hierbij rekening met de huur e/o zorgtoeslag.
	maatwerk als er draagkracht is
Wij vinden het onredelijk om een absolute grens te
hanteren. Degene die er net onder zit heeft mazzel en
degene die er net boven zit heeft pech. Daarom bereken wij
uw draagkracht als u boven de 115% zit. Als u draagkracht
heeft verlagen wij de vergoeding met 33,33% van de draagkracht. In deze
berekening houden we rekening met de extra woonlasten en zorgpremie.

 maatwerk in overige situaties
Het kan zijn dat u niet voldoet aan de regels maar wel in dezelfde
omstandigheden verkeert als iemand met een lager inkomen. Met als
gevolg dat er onvoldoende overblijft om het kind een goede start te
geven. De bedoeling van het Kindpakket is dat kinderen gelijke kansen
moeten krijgen. En als de ouders niet kunnen voorzien in de noodzakelijke
kosten om dit te faciliteren is het onze taak om dit mogelijk te maken.
Ook dan kunt u een aanvraag indienen en een beroep doen op het
maatwerkbudget. Dit kunt u doen als ouder/verzorger maar ook als
professional

Indirecte schoolkosten
Wat zijn indirecte schoolkosten? Dit kunt u zeer breed opvatten en uitleggen.
Het gaat hier van fietsbel naar een complete fiets, van rekenmachine naar
een laptop, van een potlood naar een studeerkamer. U kunt hierbij denken
aan alles wat geen directe schoolkosten zijn maar wel gerelateerd kan
worden aan de school, naar school gaan, huiswerk maken etc.
De regeling geldt alleen voor het kind dat voor het eerst naar het voortgezet
onderwijs gaat. Meestal zal het gaan om kinderen die van de basisschool
komen en voor het eerst op voortgezet onderwijs zitten. Maar het kan ook
gaan om een kind van een statushouder die zich vestigde in één van de drie gemeenten en voor het eerst
voortgezet onderwijs volgt in Nederland. Dit zal veelal de Internationale
Schakelklas zijn.
Het bedrag voor de indirecte schoolkosten is eenmalig verhoogd naar 1000
euro voor het schooljaar 2017-2018. Op dit bedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat al is verstrekt voor hetzelfde kind in dit schooljaar.
Voor kosten hoger dan € 150 moet u:
 een nota overleggen, of
 een pro-forma nota; BWRI zorgt dan voor een rechtstreekse betaling aan
de leverancier op grond van de pro-forma nota

Dezelfde voorzieningen voor kinderen in HSSM

Slochteren Menterwolde Hoogezand- Oplossing

Er zijn een aantal verschillen in het minimabeleid voor kinderen tot 18 jaar van
Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Vanaf 2018 zijn we Midden-Groningen en hebben we 1 fonds voor alle kinderen. Tot die tijd gaan we de
voorzieningen al gelijktrekken met geld uit het “Kindpakket 2017”.
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Het kan dus zo zijn dat u tot nog toe geen of een lager vergoeding ontving
binnen uw gemeente voor een voorziening. Door het “Kindpakket 2017” is
het mogelijk dat u nu wel recht hebt op een vergoeding of een hogere vergoeding. Of u had geen recht op een vergoeding op grond van de inkomenstoets? Als deze situaties zich voordoen kunt u een aanvraag indienen. En
ook voor de bestaande voorzieningen is maatwerk mogelijk.
U hoeft geen bewijsstuk bij uw aanvraag te doen. Wij doen een steekproef en
kunnen binnen 6 maanden een bewijsstuk opvragen. Bewaart u het bewijsstuk daarom goed.

Individualisering
Het belang van het kind staat voorop. Een kind moet de
kans krijgen om zich te onwikkelen. Soms zijn er bijzondere
omstandigheden die nopen tot bijzondere maatregelen om
het doel van deze regeling te bereiken. Kinderen moeten mee
kunnen doen ongeacht het inkomen van de (stief )ouder(s).
Als de kosten redelijk zijn en het realistisch is om te veronderstellen dat dit
bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind, kan op basis van een individuele
beoordeling hiervoor een vergoeding worden gegeven.

Professional?
Wanneer u als professional (sociaal team, onderwijs, vereniging, huisarts etc)
betrokken bent bij een kind kunt u ook altijd een aanvraag indienen voor
het maatwerkbudget. U kunt hiervoor het aanvraagformulier “Kindpakket
2017”gebruiken en wij nemen dan contact met u op. Hierbij is het uitgangspunt dat uw advies vanuit uw kennis en kundigheid leidend is.
Voorbeeld
Een kind is zwaar autistisch en komt de deur niet uit. Als deskundigen menen
dat een hondje kan bijdragen aan het beter functioneren van dit kind kan een
vergoeding aangevraagd worden voor bijvoorbeeld het kopen van een hond,
een bedrag voor de hondenbrokken en een dierenartsverzekering. Er wordt dan
wel gekeken wat redelijk is. Volstaat een hondje uit het asiel en is er geen rashond
nodig? Wat is de prijs voor goede goedkope brokken en wat is een concurrende
prijs voor een dierenartsverzekering.
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