
Hoofdstuk 6 Kindpakket  
Onderstaande regeling is door het college op 7-9-2021 vastgesteld en geldt vanaf 1-8-2021.  

6.1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 
a. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Urk. 
b. De Wet: de Participatiewet 
c. Inkomen: de som van het netto inkomen inclusief vakantietoeslag van de aanvrager en/of 

dienst echtgenoot in het kalenderjaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, met 
uitzondering van de middelen als bedoeld in artikel 31 lid 2 en de individuele 
inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 Participatiewet. Bij de bepaling wordt rekening 
gehouden met de draagkracht die in het kader van de bijzondere bijstand in aanmerking 
is genomen. 

d. Inkomensgrens: 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm 
e. Kind: het in gezinsverband levende en ten laste komende minderjarige kind van 4 tot en 

met 17 jaar (hierbij is de leeftijd op de peildatum van 1 augustus van het betreffende 
schooljaar bepalend). 

f. Maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, 
sociaal, cultureel dan wel recreatief karakter door schoolgaande kinderen van ouders met 
een laag inkomen. 

g. Vermogen: zoals bepaald in artikel 34 van de wet, met dien verstande dat het eventuele 
vermogen in de eigen woning geheel buiten beschouwing blijft. 

h. Vermogensgrens: het bedrag genoemd in artikel 34 lid 3 van de wet. 
i. Voorziening: Financiële ondersteuning of ondersteuning in natura gericht op 

maatschappelijke participatie 
 

Artikel 2 Rechthebbenden 
1. Recht op de voorzieningen in het kader van het kindpakket heeft de inwoner van Urk die 

18 jaar of ouder is en een inkomen heeft dat gelijk aan of minder is dan de voor hem 
geldende inkomensgrens en een vermogen lager dan de vermogensgrens. 

2. In afwijking van lid 1 heeft recht op de voorzieningen in het kader van het kindpakket, de 
inwoner van Urk die 18 jaar en ouder is en een schuldregeling heeft op basis van de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet schuldsanering natuurlijke personen en 
wiens besteedbaar inkomen gelijk aan of lager is dan de voor hem geldende 
inkomensgrens.  

 
Artikel 3 Vorm en hoogte van voorzieningen 
1. Het college stelt de vorm van een voorziening vast en bepaalt de hoogte van de 

voorziening. 
2. Bij het bepalen van de vorm van een voorziening kiest het college voor de vorm en de 

hoogte die naar zijn oordeel het meest doeltreffend is om de ondersteuning, waaronder 
de maatschappelijke participatie te bevorderen. 

 
Artikel 4 Aanvraag en betaling 

1. De aanvraag voor de in deze beleidsregels genoemde voorzieningen wordt ingediend op 
een door het college beschikbaar gesteld formulier. 

2. De aanvraag geldt voor alle kinderen uit het gezin. 
3. De aanvraag wordt jaarlijks ingediend en geldt voor alle voorzieningen uit deze 

beleidsregels.  
4. Tenzij anders is bepaald wordt de voorziening rechtstreeks betaald aan de leverancier, 

school of club.  
5. In de overige situaties wordt de voorziening uitbetaald aan de aanvrager met de 

verplichting dat de kosten worden aangetoond door middel van betaalbewijzen.  



6.2 Voorzieningen 

Artikel 5 Maatschappelijke participatie 
1. De voorziening omvat alle aantoonbaar gemaakte kosten voor maatschappelijke 

participatie. 
2. De maximale vergoeding bedraagt € 300,00 per kalenderjaar.  
3. Voor sportkleding of de aanschaf of onderhoud van een muziekinstrument geldt een 

extra tegemoetkoming van € 100,00 per kalenderjaar 
4. Voorziening wordt uitbetaald aan de aanvrager met de verplichting dat de kosten worden 

aangetoond door middel van betaalbewijzen. 
 
Artikel 6 Schoolreis of excursie 
1. De voorziening is bedoeld voor een door de school georganiseerde schoolreis of 

excursie. 
2. De maximale bijdrage is voor kinderen op de basisschool € 50,00 per kalenderjaar en 

voor kinderen op het voortgezet onderwijs € 100,00 per kalenderjaar. 
3. De kosten worden verondersteld en eenmaal per jaar uitbetaald. 
 
Artikel 7 Zwemdiploma A 
1. Deze voorziening geldt voor kinderen tussen vier en twaalf jaar.  
2. Ieder kind kan bij de gespreksvoerder van de gemeente Urk aangemeld worden voor 

gratis zwemlessen om het zwemdiploma A te behalen.  
 
Artikel 8 Reiskosten school 
1. De voorziening is bedoeld voor kinderen die het voortgezet onderwijs bezoeken in een 

andere plaats, nadat is vastgesteld dat soortgelijk onderwijs niet in Urk gevolgd kan 
worden. 

2. De voorziening geldt voor de maanden oktober tot en met maart als onderwijs in een 
straal van 15 kilometer gevolgd kan worden. Is het kind aangewezen op onderwijs verder 
weg dan geldt de voorziening voor tien maanden per schooljaar.  

3. De voorziening bedraagt per maand de vergoeding voor een maandkaart. 
4. De ouder overlegt een schoolverklaring van de onderwijsinstelling om de reiskosten aan 

te tonen.  
5. De regeling schoolvervoer van de gemeente is een voorliggende voorziening. 
 
Artikel 9 Tegemoetkoming aanschaf en servicepakket laptop 
1. De voorziening is bedoeld voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 17 

jaar. 
2. De voorziening betreft de vergoeding van de aankoopprijs van een vooraf door de 

gemeente Urk geselecteerde laptop bij The Rent Company inclusief 4 jaar Easy4u 
zekerheidspakket.  

3. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de leverancier betaald.  
4. De vergoeding geldt per kind en wordt één maal per vier jaar verstrekt. 
5. Overgangsrecht: als deze voorziening op grond van de vorige kindregeling (2018) is 

toegekend, blijft de termijn van de verstrekking van eenmaal per vier jaar van kracht. Als 
er meerdere kinderen in het gezin zijn wordt de oude voorziening toegerekend aan het 
jongste kind en kan voor de overige kinderen alsnog een beroep worden gedaan op de 
regeling die vanaf 01-08-2021 van toepassing is.   

 
Artikel 10 Vervallen per 01-08-2021 
 
Artikel 11 Tegemoetkoming fiets 

1. Deze voorziening is voor ieder kind dat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat. 
2. De vergoeding wordt per kind één keer verstrekt. 
3. De vergoeding bedraagt de werkelijke kosten tot een maximaalbedrag van € 350,00.  



4. De vergoeding wordt uitbetaald na het overleggen van een factuur of betaalbewijs. 
 

Artikel 12 Tegemoetkoming studiekosten  
1. Deze voorziening geldt voor alle schoolgaande kinderen van 16 en 17 jaar. 
2. De vergoeding bedraagt € 200,00 per kind per jaar en geldt als een tegemoetkoming 

voor de studiekosten en wordt eens per jaar (vooraf) uitbetaald.  
3. De kosten worden verondersteld en eenmaal per jaar uitbetaald. 
 

6.3 Slotbepalingen 

Artikel 13 Terugvordering 
De voorziening kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de aanvrager 
onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt waardoor de voorziening ten onrechte is 
verstrekt of het recht op de voorziening niet kan worden vastgesteld. Dit laatste is het geval 
als de inwoner de kosten niet kan aantonen waarvoor wel een vergoeding is verstrekt.  
 
Artikel 14 Hardheidsclausule en overige bepalingen 

1. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel, 
als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 

2. In bijzondere gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet, beslist het college. 
3. Het college kan nadere richtlijnen geven voor de uitvoering van deze beleidsregel. 
 
Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding 

1. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels kindpakket gemeente Urk 
2021. 

2. De beleidsregels kindpakket gemeente Urk treden in werking op de dag na  bekendmaking 
en werken terug tot en met 1 augustus 2021. 

3. De beleidsregels kindpakket gemeente Urk 2018 worden hierbij ingetrokken. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
op 07-09-2021.   

  



 


