Telefoon 14 0412
www.bernheze.org

Hulp nodig bij het aanvragen?
Formulierenbrigade:
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er iemand
aanwezig op het kantoor van Ons Welzijn in Heesch voor
hulp vragen. Van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur
is er iemand aanwezig in Meierijstad, Stadhuisplein 1 in Veghel.
U hoeft geen afspraak te maken.
Ons Welzijn
Cultureel centrum de Pas
De Misse 4b, Heesch (2e verdieping)
Telefoonnummer: 088 374 2525

Aan deze informatiebrochure kunt u niet automatisch rechten ontlenen.
In deze brochure zijn de bedragen van januari 2020 opgenomen.

> vergoedingen
voor u en uw kind(eren)
dit is een uitgave van de Gemeente Bernheze
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KINDERBIJSLAG
Voor wie?
> Iedereen
Wat houdt het in? > Bijdrage aan de kosten die horen bij de opvoeding van kind(eren)
Bij wie moet ik zijn? > Sociale Verzekeringsbank - www.svb.nl
KINDGEBONDEN BUDGET
Voor wie?
> Iedereen, van inkomen en vermogen afhankelijk
Wat houdt het in? > Bijdrage of tegemoetkoming in de kosten
		 van het levensonderhoud van kind(eren)
Bij wie moet ik zijn? > Belastingdienst - www.belastingdienst.nl
KINDEROPVANG TOESLAG
Voor wie?
> Wanneer het kind naar een geregistreerde dagopvang/ 		
		 buitenschoolse opvang gaat
Wat houdt het in? > Tegemoetkoming voor ouders in de kosten 			
		 van de kinderopvang
Bij wie moet ik zijn? > Belastingdienst - www.belastingdienst.nl
BIJZONDERE BIJSTAND
Voor wie?
> Inkomen tot 120% van sociaal minimum
		 en onder vermogensgrens*
Wat houdt het in? > Bijzondere kosten die noodzakelijk zijn
		 en nergens anders vergoed worden
Bij wie moet ik zijn? > Meierijstad - T 14 0413, op werkdagen
		 van 9.00 tot 11.00 uur bereikbaar - www.meierijstad.nl
Bijzondere bijstand regeling schoolkosten / € 200,- per kind per jaar (schooljaar ‘20-’21).
Voor wie?
> Inkomen tot 120% van sociaal minimum
		 en onder vermogensgrens*
Wat houdt het in? > Bijdrage/ tegemoetkoming in schoolkosten
Bij wie moet ik zijn? > Meierijstad - T 14 0413 - www.meierijstad.nl
Bijzondere bijstand PC regeling / één keer per 5 jaar / € 524,- per gezin
1 x per 5 jaar en/of bij de overgang naar het voortgezet onderwijs;
Voor wie?
> Minimaal 1 jaar een inkomen tot 120%
		 van sociaal minimum en onder vermogensgrens*
Wat houdt het in? > Aanschaf van een PC voor de kinderen
Bij wie moet ik zijn? > Meierijstad - T 14 0413 - www.meierijstad.nl
Laptopregeling / € 585,Voor wie?
> Inkomen tot 120% van sociaal minimum
		 en onder vermogensgrens*
Wat houdt het in? > Aanschaf laptop bij overgang lagere
		 naar middelbare school.
Bij wie moet ik zijn? > Meierijstad - T 14 0413 - www.meierijstad.nl
Zwemregeling / Max € 600,Voor wie?
> Inkomen tot 120% van sociaal minimum en
		 onder vermogensgrens*
Wat houdt het in? > Vergoeding zwemlessen voor diploma A, B en C.
Bij wie moet ik zijn? > Meierijstad - T 14 0413 - www.meierijstad.nl

Regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke
participatie € 200,- per volwassene per jaar, € 271,- per kind per jaar.
Voor wie?
> Minimaal 1 jaar een inkomen tot 120% van
		 sociaal minimum en onder vermogensgrens*
Wat houdt het in? > Deelname aan maatschappelijke-, sociale-,
		 culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten
Bij wie moet ik zijn? > Meierijstad - T 14 0413 - www.meierijstad.nl
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MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNINGSFONDS BERNHEZE
Eenmalig een gift of renteloze lening tot maximaal €3.000,Voor wie?
> Voor mensen die tussen wal en schip raken, met een laag 		
		 besteedbaar inkomen en een financiële noodsituatie
Wat houdt het in? > Incidentele schrijnende of noodsituatie die
		 alleen op te lossen is door deze bijdrage
Bij wie moet ik zijn? > Meierijstad - T 14 0413 - www.meierijstad.nl
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KINDEROPVANG BIJ SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE
Voor wie?
> Voor wie hiervoor in aanmerking
		 komt (zie ‘aanvullende informatie regelingen’)
Wat houdt het in? > Tegemoetkoming in kosten van
		 kinderopvang indien noodzakelijk
Bij wie moet ik zijn? > Meierijstad - T 14 0413 - www.meierijstad.nl
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JEUGDFONDS SPORT BRABANT
€250,- per kind per jaar
Voor wie?
> Inkomen tot 120% van sociaal minimum*
Wat houdt het in? > Sportkansen voor kinderen tussen 4 en 18 jaar
Bij wie moet ik zijn? > brabant@jeugdfondssport.nl - T 06 - 15408383
		www.jeugdfondssportencultuur.nl
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JEUGDFONDS CULTUUR BRABANT
€450,- per kind per jaar
Voor wie?
> Inkomen tot 120% van sociaal minimum*
Wat houdt het in? > Cultuurkansen op het gebied van dans, muziek, theater,
		 schilderen enz voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar.
Bij wie moet ik zijn? > brabant@jeugdfondscultuur.nl - T 06 - 15408383
		www.jeugdfondssportencultuur.nl
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STICHTING LEERGELD OSS & BERNHEZE
Maatwerk, betaling aan school, winkel of vereniging

Voor wie?
>
Wat houdt het in? >
		
		
Bij wie moet ik zijn? >

Afhankelijk van het besteedbaar inkomen*
Kinderen kunnen deelnemen aan sociaal
maatschappelijke leven op en rond school
en geen bijdrage maatschappelijke participatie ontvangen.
Stichting Leergeld - T 06 - 13089599 - www.leergeldml.nl

* Vermogensgrenzen (bedragen januari 2020):
Alleenstaande < € 6.225,00,
Gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders < € 12.450,00

