
Heeft u kinderen jonger dan  
18 jaar en een laag inkomen? 

Bijdrage voor peuteropvang, schoolkosten,  
deelname sport of cultuur



Overzicht bijdragen
In onderstaand overzicht ziet u voor welke kosten en tot welk maximaal bedrag per 

(school)jaar of periode een bijdrage mogelijk is. 

Bijdrage Peuteropvang

Vergoeding Max. aantal 
uren/weken

Kind in leeftijd 
van 2,5 tot 
4 jaar

Bijdrage Peuter-
opvang als: 
• u geen toeslag 
  van de 
  Belastingdienst 
  ontvangt
• uw kind geen 
  VVE indicatie
  krijgt
• u geen sociale 
  of medische 
  indicatie heeft

Volgens kinder-
opvangtabel 
Belastingdienst 
tot maximaal  
€ 35.039 
per jaar

7 uur per week, 
maximaal 
40 weken 
per jaar

Maximaal 
1,5 jaar

Maximale bijdrage voor schoolkosten en deelname sport- of culturele activiteit

Kostensoort Bij inkomen 
110% bij-
standsnorm

Bij inkomen 
110 – 120% 
bijstandsnorm

Periode

Kind in 
basisonderwijs

Excursie, 
schoolreisje, 
gymschoenen, 
gymkleding

€ 125 € 62,50 Per school-
jaar

Kind in 
voortgezet 
onderwijs

Excursie, school-
reis, werkweek, 
schooltas, kluis-
huur/huurkoop 
van een tablet 
via de school

€ 200 € 100 Per school-
jaar

Kind in 
voortgezet 
onderwijs

Fiets € 230 € 115 Eenmalig

Gezin met 
kind in leeftijd 
7 – 18 jaar

Computer 
(laptop met 
officepakket, 
de installatie 
hiervan, muis 
en printer)

€ 550 € 225 Eenmaal per 
5 jaar

Kind tot 
18 jaar

Deelname 
sport of 
cultuur

Via Jeugddeel-
namefonds 
Alphen (JDFA). 
Als het niet 
mogelijk is via 
JDFA: € 130 

Via Jeugddeel-
namefonds 
Alphen (JDFA). 
Als het niet 
mogelijk is via 
JDFA: € 130 

Per jaar

Als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft, kunt u van de gemeente 

Alphen aan den Rijn mogelijk een bijdrage krijgen in de kosten voor uw 

kind(eren). Het gaat om een bijdrage voor de kosten van peuteropvang, 

de kosten voor basis- en middelbare school en deelname aan een sport- 

of culturele activiteit. De regelingen gelden voor ouders met kinderen tot 

18 jaar. 

Weinig vermogen 
Uw vermogen is niet hoger dan wat u voor de bijstand mag hebben. Voor 2017 is 

dit bedrag vastgesteld op € 11.880. Het vermogen bestaat uit uw bezittingen minus 

uw schulden. Bij bezittingen kunt u denken aan het saldo op de bankrekening(en), 

uw auto, waardevolle spullen en de overwaarde van uw woning. Voor een eigen huis 

gelden aparte regels. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het Serviceplein.

Laag inkomen 
U heeft een laag inkomen, als uw netto 

maandinkomen niet hoger is dan 120% 

van het voor u geldende bijstandsbedrag. 

Dit laatste is afhankelijk van uw leeftijd 

en gezinssituatie. 

120% van het bijstandsbedrag is voor:

• gehuwden of samenwonenden

   € 1.606,61 netto per maand  

• alleenstaande ouders € 1.124,63 netto 

   per maand

Dit zijn de bedragen per 1 juli 2017. 

De bijstandsnormen wijzigen regelmatig. 

Deze vindt u op www.rijksoverheid.nl, 

als u in de zoekbalk ‘bijstandsnormen’

invoert.

Als u jonger bent dan 21 jaar of u woont 

samen met één of meer meerderjarige 

personen met wie u de kosten kunt delen, 

dan geldt er een lager bedrag. 

Voor de regeling peuteropvang volgen 

we de belastingtabel. Zie daarvoor 

bijstaand overzicht.

Mevrouw De Groot heeft een 

inkomen van € 928,29 per maand 

en schulden. Haar 14-jarige zoon 

heeft een fiets nodig voor de 

middelbare school. Zij ontving 

een bijdrage van de gemeente 

Alphen aan den Rijn, waardoor 

zij een fiets kon betalen.



Meneer en mevrouw Overpelt  

hebben een gezamenlijk inkomen van  

€ 1.423,- per maand. Hun dochters 

van 10 en 11 jaar hebben een laptop 

nodig om huiswerk te maken.  

Zij hebben de afgelopen 5 jaar nog 

niet eerder een laptop aangevraagd. 

Daarom komen zij in aanmerking 

voor de vergoeding van een laptop 

en een printer. Hun dochters kunnen  

nu hun boekbesprekingen en werk-

stukken maken op de computer. 

Aanvraag of meer informatie
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de regeling? Hiervoor kunt u telefonisch 

contact opnemen met het Serviceplein via 14 0172 of langskomen. Dit kan op 

maandag van 13.00 tot 16.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot  

16.30 uur. 


