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Kindpakket 2017
Alle kinderen tellen mee. Alle kinderen doen mee. Kinderen moeten zich kunnen
ontwikkelen, ook als hun ouders weinig geld hebben. De gemeenten
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde stellen daarom extra
geld beschikbaar voor de kinderen die dat nodig hebben. Het Kindpakket 2017
noemen we dat. Het uitgangspunt is simpel: alle kinderen in onze gemeenten
moeten dezelfde kansen hebben.

Voor wie?
Het kindpakket is er voor alle kinderen tot 18 jaar in een gezin waarvan het
inkomen niet hoger is dan 115 procent van de bijstandsnorm. Dat betekent
dat het inkomen van een alleenstaande ouder niet meer mag zijn dan 1078
euro per maand om in aanmerking te komen voor het kindpakket. Voor een
gezin met twee ouders ligt dat bedrag op 1540 euro.

En wat als het inkomen iets hoger is?
Ligt uw inkomen hierboven, maar is er sprake van bijzondere omstandigheden dan leveren we maatwerk en kijken we of we toch kunnen helpen. Dat
kan als de woonlasten hoger zijn dan 207 euro of de zorgpremie hoger is dan
39 euro voor alleenstaanden of 85 euro voor partners. Daarbij houden we
wel rekening met de huur- en/of zorgtoeslag.
Valt u ook buiten déze norm omdat uw inkomen net iets te hoog is, dan berekenen we uw 'draagkracht', dat is het bedrag dat u in een heel jaar boven
de norm zit. Vervolgens verlagen we de vergoeding die u zou krijgen bij een
lager inkomen met een derde deel van de berekende draagkracht. Ingewikkeld? Bel ons als u wilt weten wat dit betekent bij uw inkomen.

Om hoeveel geld gaat het?
We hebben drie regelingen. Eentje voor alle kinderen onder de 18, eentje
speciaal voor kinderen die dit jaar voor het eerst naar de middelbare school
gaan en we hebben een budget voor maatwerk.
Het maximumbedrag voor alle kinderen ligt dit jaar op 236 euro plus maximaal 203 euro voor muziekonderwijs. Dat geld kunt u krijgen voor zaken als
sportactiviteiten, schoolreisjes, muziekonderwijs, uitstapjes naar een dierentuin of pretpark. In het aanvraagformulier vindt u de complete lijst.
Voor kinderen die nu voor het eerst naar de middelbare school gaan,
vergoeden we bovendien maximaal 1000
euro aan indirecte schoolkosten.
Daarbij moet u denken aan
kosten die u maakt om het
volgen van school mogelijk te maken. Van fiets
tot rekenmachine, van
laptop tot studeerkamer, van schooltas
tot rekenschrift.
Om ervoor te zorgen
dat geen kind buiten
de boot valt hebben
we het maatwerkbudget.
Het kan zijn dat een kind
bijzondere kosten heeft
en in bijzondere omstandigheden verkeert. In dat geval kunt u een
beroep doen op het maatwerkbudget. Als
de kosten redelijk zijn en als een vergoeding
bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind, kan
op basis van een individuele beoordeling een
vergoeding worden gegeven.

Hoe vraagt u aan?
Aanvragen gaat met het aanvraagformulier dat bij dit boekje zit en dat u
ook kunt downloaden van de site www.bwri.nl, onder de knop ‘Inkomen en
voorzieningen’ en kunt ophalen bij de balie van uw gemeentehuis, bij BWRI,
de wijkinformatiepunten en de sociale teams.
We willen het aanvragen zo makkelijk mogelijk maken. Ontvangt u al een
bijstandsuitkering? Zit u in de Wnsp of in budgetbeheer bij de gemeentelijke
kredietbank? Hebt u eerder dit jaar al iets gekregen van uw gemeente voor
uw kind? Dan hoeft u de vragen over uw inkomen niet in te vullen.
Het aanvragen van een vergoeding kan ook achteraf: tot 1 september 2018
kunt u een aanvraag indienen.
U kunt het ingevulde formulier op verschillende adressen kwijt.
 U mag het scannen en mailen naar inkomensvoorzieningen@bwri.nl
 U kunt het inleveren bij de balie van uw gemeentehuis of bij één van de
vestigingen van BWRI (Haydnlaan 2 Hoogezand of Molenraai 1 Sappemeer)
 Per post versturen kan ook: naar BWRI, o.v.v. Kindpakket 2017,
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Hoe gaat het verder?

Professional

Als u alles compleet aanlevert, krijgt u binnen 14 dagen uw geld gestort op het
bij ons bekende bankrekeningnummer. Een beschikking krijgt u niet, tenzij we uw
aanvraag moeten afwijzen. In dat geval leggen we u natuurlijk uit waarom u niet
in aanmerking komt. Mocht u wel geld krijgen en toch bezwaar willen maken, dan
sturen wij u op aanvraag een beschikking toe.

Wanneer u als professional betrokken bent bij een kind in een gezin met een
inkomen boven onze norm, en u ziet dat extra financiële steun nodig is in het
belang van het kind, dan kunt u een aanvraag indienen. U kunt ook daarvoor
het aanvraagformulier Kindpakket 2017 gebruiken. Wij nemen contact met
u op. Uw advies, kennis en kundigheid zijn leidend bij een beroep op het
maatwerkbudget.

Welke bewijsstukken levert u mee?
Meer info
Alleen voor een vergoeding van indirecte schoolkosten van meer dan 150 euro
moet u een nota overleggen. Dat mag ook een ‘pro-forma’ nota zijn. BWRI betaalt
dan rechtstreeks aan de leverancier.
In alle andere gevallen hoeft u geen bewijsstuk mee te sturen. We doen wel een
steekproef of de kosten echt gemaakt zijn en kunnen binnen een half jaar een
bewijsstuk opvragen. Bewaar het bewijsstuk daarom goed.,

Als u meer wilt weten over het Kindpakket 2017 of vragen heeft over de
regeling, kunt u tussen 8.30-9.30 uur en ’s middags van 13.30 tot 14.30 uur
bellen met BWRI, 0598 373700.
U kunt ook altijd een mailtje sturen naar inkomenenvoorzieningen@bwri.nl.
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