
VOORZIENING  VOOR WIE? WAT HOUDT HET IN?  WIE VOERT UIT?

1   Kinderbijslag
Iedereen Bijdrage aan de kosten die horen bij 

de opvoeding van kind(eren)
Sociale 
Verzekeringsbank
www.svb.nl

2  Kindgebonden budget

Iedereen, van inkomen en 
vermogen afhankelijk

Bijdrage of tegemoetkoming in de 
kosten van het levensonderhoud van 
kind(eren)

Belastingdienst

3  Kinderopvang toeslag

Wanneer het kind naar een 
geregistreerde dagopvang/ 
buiten-schoolse opvang gaat

Tegemoetkoming voor ouders in de 
kosten van de kinderopvang (van peu-
ters) . In sommige gevallen is voor de 
eigen bijdrage bij de Belastingdienst 
nog een ver-goeding van de gemeente 
mogelijk 

Belastingdienst 
www.toeslagen.nl

4  Bijzondere bijstand
Inkomen tot 120% van sociaal 
minimum en onder vermogens-
grens*

Bijzondere kosten die noodzakelijk zijn 
en nergens anders vergoed worden

Gemeente 
www.meierijstad.nl

Bijzondere bijstand regeling 
schoolkosten

€ 228,- per 
kind per jaar

Inkomen tot 120% van sociaal 
minimum en onder vermogens-
grens*

Bijdrage/ tegemoetkoming in school-
kosten Schooljaar 2023/2024

Gemeente

Bijzondere bijstand PC regeling/laptop Eenmalig
max.

€ 554,-

Minimaal 1 jaar een inkomen 
tot 120% van sociaal minimum 
en onder  vermogensgrens*

Aanschaf van een PC voor de kinderen 
of laptop bij de overgang naar voort-
gezet onderwijs

Gemeente

Regeling tegemoetkoming kosten maatschap-
pelijke participatie

€ 308,- per 
kind per jaar. 
Zwemlessen 
tot en met 
het behalen 
diploma B. 

Minimaal 1 jaar een inkomen 
tot 120% van sociaal minimum 
en onder vermogensgrens*

Deelname aan maatschappelijke-, 
sociale-, culturele-, sport- en welzijns-
activiteiten. Zwemlessen tot en met het 
behalen diploma B. 

Gemeente

5  Kinderopvang bij Sociaal Medische Indicatie of
    re-integratietraject

Voor wie hiervoor in aanmer-
king komt (zie ‘aanvullende 
informatie regelingen’)

Tegemoetkoming in kosten van kinder-
opvang indien noodzakelijk

Gemeente

6  Peuteropvangtoeslag
Ouders die geen recht hebben 
op kinderopvangtoeslag.

Lager tarief voor peuteropvang. Peuteropvang organisa-
ties.

7  Jeugdfonds Sport en Cultuur

Inkomen tot 120% van sociaal 
minimum

Sportkansen voor kinderen tussen 4 en 
18 jaar of lessen op kunst en cul-
tuurgebied volgen, en geen bijdrage 
maatschappelijke participatie mogelijk

www.jeugdfondssporten-
cultuur.nl

WEINIG INKOMEN EN KINDEREN
2023 DEZE REGELINGEN ZIJN ER VOOR U 

* Vermogensgrenzen  
Alleenstaande < € 7.605,- ; Gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders <  € 15.210,-



OVERIGE REGELINGEN EN ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN

Naast kindgebonden regelingen, zijn er meer regelingen waar 
gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen gebruik van 
kunnen maken.

1. Individuele inkomenstoeslag: wanneer ouders mini-
maal 3 jaar ononderbroken inkomsten hebben op bij-
standsniveau (120% van sociaal minimum) of net daar-
boven, kunnen in aanmerking komen voor deze toeslag.                                       
Meer informatie: www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand

2. Regeling collectieve zorgverzekering: iedereen met een in-
komen tot 120% van de bijstandsnorm kan aanmerking ko-
men voor deze regeling. De gemeente betaalt een deel van 
de premie zorgverzekering bij CZ en VGZ in de vorm van bij-
zondere bijstand, bovendien geven VGZ en CZ een collecti-
viteitskorting. Met deze collectieve zorgverzekering zijn men-
sen goed verzekerd en besparen ze een behoorlijk bedrag.                                                                              
Meer informatie: www.gezondverzekerd.nl

3. Schuldhulpverlening: wanneer een gezin in de schulden 
is geraakt, kan de gemeente helpen. Een klantmanager 
bespreekt wat ouders kunnen verwachten en aan welke 
voorwaarden ze moeten voldoen als ze hulp willen. De 
persoonlijke omstandigheden worden in kaart gebracht 
en ze krijgen advies over welke hulp het beste bij ze past. 
Afhankelijk van de situatie kan de gemeente verschil-
lende stappen zetten en Schuldhulpmaatjes inschakelen.                                              
Meer informatie: www.meierijstad.nl/schuldhulp

4. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: wanneer men-
sen de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunnen 
betalen, kunnen ze de gemeente vragen om kwijtschelding 
of een betalingsregeling. Kwijtschelding geldt voor de vol-
gende belastingen: onroerendezaakbelasting (OZB), afval-
stoffenheffing, rioolheffing. Kwijtschelding kan aangevraagd 
worden bij de gemeente en/of Belastingsamenwerking.                                                 
Meer informatie: www.meierijstad.nl/belastingen 

5. Formulierenbrigade: de formulierenbrigade helpt in-
woners bij het invullen van formulieren voor het aan-
vragen van inkomensondersteunende voorzieningen. 
De medewerkers geven uitleg, bijv. over de gegevens 
die nodig zijn om de voorziening aan te vragen, en 
helpen bij het invullen van het aanvraagformu-
lier. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.                                                                               
Meer informatie: www.meierijstad.nl

AANVULLENDE INFORMATIE 

Belangrijke informatie vooraf: de regelingen van de gemeente 
hebben voorrang op Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. 
Wanneer ouders niet in aanmerking komen voor de regelingen 
van de gemeente, kan er gekeken worden naar overige regelin-
gen. Het is niet de bedoeling dat ouders/gezinnen een dubbele 
bijdrage ontvangen.

1. Kinderbijslag: met de kinderbijslag betaalt de overheid mee 
aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. 
Dit wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).                                                                                           
Meer informatie: www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag 

2. Kindgebonden budget: een bijdrage van de Belas-
tingdienst in de kosten voor kinderen tot 18 jaar, naast 
de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af 
van het inkomen, hoeveel kinderen en de leeftijd.                                                                          
Meer informatie: www.toeslagen.nl 

3. Kinderopvang toeslag: kinderopvangtoeslag is een te-
gemoetkoming van de Belastingdienst voor ouders in de 
kosten van de kinderopvang (van peuters). Hoeveel toeslag 
ouders krijgen, hangt onder andere af van de hoeveelheid 
kinderen die naar de opvang gaan en van hun inkomen 
en leefsituatie In sommige gevallen is voor de eigen bij-
drage nog een vergoeding van de gemeente mogelijk.                                
Meer informatie hierover: www.meierijstad.nl/uitkering. 

4. Bijzondere bijstand: ouders komen voor bijzondere bij-
stand in aanmerking bij een inkomen tot maximaal 120% 
van het sociaal minimum. Als ouders door bijzondere om-
standigheden hogere kosten hebben die ze niet (geheel) zelf 
kunnen betalen, komen ze hiervoor in aanmerking. Bijzon-
dere kosten zijn niet de gebruikelijke kosten van levenson-
derhoud, maar wel de kosten voor bijvoorbeeld: aanschaf 
van een bril, (tand-)arts kosten of andere medische kosten, 
verhuiskosten, eigen bijdragen, bewindvoering. De kosten 
moeten bijzonder (kosten door bijzondere omstandighe-
den) en noodzakelijk (kosten die niet te voorkomen zijn) zijn 
en nergens anders vergoed worden. Naast de ‘gewone’ bij-
zondere bijstand, zijn er nog een aantal andere regelingen, 
namelijk:

- Bijzondere bijstand regeling schoolkosten: 

- Bijzondere bijstand PC regeling

- Regeling maatschappelijke participatie/zwemlessen

5. Sociaal Medische Indicatie kinderopvang: indicatie om in 
aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming 
in kosten voor noodzakelijke kinderopvang: als gevolg van 
lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen 
van de ouder of om een dreigende ernstige ontwikkelings-
achterstand van het kind op te heffen of te verminderen. 
En er ook geen recht is op kinderopvangtoeslag van de 
Belastingdienst. Een onafhankelijke adviseur stelt de indi-
catie vast. 

Aan deze informatiebrochure kunt u niet automatisch rechten ontlenen. 
In deze brochure zijn de bedragen van januari 2023 opgenomen.


