
Informatieblad Minimabeleid 2016 Leiderdorp 
 

U heeft een brief van de gemeente gekregen. In de brief staat dat u recht heeft op de regelingen van 

het Minimabeleid. In dit informatieblad leest u welke regelingen er zijn en wat dat voor u betekent. 

 

U krijgt informatie over: 

 Declaratieregeling 

 Regeling bijkomende schoolkosten 

 Leermiddelenregeling 

 Regeling bijdrage zwemabonnement 

 Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering 

 Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

 Hoe kunt u geld terugkrijgen 

 Wat moet u daarvoor doen 

 Wat moet u weten over betaalbewijzen 

 En als u vragen heeft… 

 

 
 
 
Declaratieregeling 
 

Meedoen is het motto! De gemeente wil graag dat  iedereen mee kan doen  aan sportieve,  sociaal-

culturele en educatieve activiteiten. Ook mensen met een laag inkomen.  

Dat betekent dat u geld terug kunt krijgen als u kosten heeft gemaakt!  

 

Welke kosten krijgt u vergoed? 

Bijvoorbeeld: 

 

Abonnement internet,  Abonnement  bibliotheek,  Abonnement krant of tijdschrift,  Bioscoopkaartje,  

Busreisje,  Computer, Dagje uit,  Dierentuinkaartje,  Fiets,  Hobbyclub, Kortingskaart openbaar 

vervoer, Museum (kaartje of abonnement), Muziekinstrument, Muzieklessen, Pretpark kaartje, Printer, 

Scouting, Software voor computer (alleen kantoorapplicaties zoals Office, anti-virus, software voor 

school, geen spelletjes), Sportclub kosten lidmaatschap, Sportkleding,  Sporttas, Tablet (computer), 

Theater, Vereniging kosten lidmaatschap, Vrijetijdscursus (inschrijfkosten en lesgeld bij bijvoorbeeld 

BplusC, Volkshuis, buurthuis).  

 

Deze regeling is onderdeel van het Kindpakket. Maar ook personen van 18 jaar en ouder kunnen 

meedoen. 

 

Tot welk bedrag krijgt u geld terug? 

 

Vergoeding is mogelijk tot een maximum bedrag per kalenderjaar. 

 In 2016 is het maximum bedrag per gezinslid € 210,-. 

 Het bedrag is persoonsgebonden. U kunt het niet doorgeven aan een ander. 

 

Op de laatste bladzijde leest u hoe u uw geld terug kunt krijgen. 

  



Regeling bijkomende schoolkosten 
 
Kinderen gaan naar school. En moeten daardoor kosten maken. Bijvoorbeeld voor een schooltas,  

schoolspullen, boekengeld, schoolreisje, excursies, gymkleding of overblijfkosten. Deze kosten krijgt u 

van de gemeente vergoed. Deze regeling is onderdeel van het Kindpakket. 

 

Tot welk bedrag krijgt u geld terug? 

 

Vergoeding is mogelijk tot een maximum bedrag. 

 Voor een kind van 4 t/m 11 jaar is het maximum bedrag € 100,-.  

 Voor een kind van 12 t/m 17 jaar is het maximum bedrag dit jaar € 200,-. 

 Het bedrag is persoonsgebonden. U kunt het niet doorgeven aan een ander. 

 

Op de laatste bladzijde leest u hoe u uw geld terug kunt krijgen. 

 

 

Leermiddelenregeling 
 

Heeft u één of meer kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar? Dan kunt u via de Leermiddelenregeling 

een tegemoetkoming krijgen in de aanschaf van een computer of printer. Deze regeling is onderdeel 

van het Kindpakket. 

Wat zijn de voorwaarden? 

 

 In de 12 maanden voorafgaande aan uw aanvraag, was uw inkomen maximaal 120% van  

de voor u geldende bijstandsnorm. 

 Per huishouden kunt u maximaal één keer in de vijf jaar gebruik maken van deze regeling. 

 De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 409,- 

 
Op de laatste bladzijde leest u hoe u uw geld terug kunt krijgen. 

 
 
 
 
Regeling bijdrage zwemabonnement  
 

Van mei tot en met augustus kunt u met een seizoenabonnement zwemmen in zwembad De Zijl of De 

Vliet. U betaalt maximaal € 15,-. Deze eigen bijdrage kunt u terugvragen via de Declaratieregeling. In 

de Stadskrant van april leest u wat u moet doen als u een seizoenabonnement wil. 

 
 
  



Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering 
 

Als u een basisverzekering voor ziektekosten heeft bij Zorg en Zekerheid kunt u meedoen aan de 

collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, de AV-Gemeente.  

 

U kunt kiezen uit de AV-Gemeente Standaard of -Top aanvullende verzekering. Voor de wat 

uitgebreidere aanvullende ziektekostenverzekering, de AV-Gemeente Top, betaalt u een laag bedrag. 

De AV-Gemeente Standaard is gratis. U betaalt de maandelijkse premie van de basisverzekering zelf, 

maar u krijgt ook op deze premie een korting. 

 

 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
 

De gemeente bemiddelt bij uitgaven die door het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds betaald 

kunnen worden. Het Jeugdsportfonds betaalt de kosten in verband met een sport, tot € 225,- per kind 

(van 4 t/m 17 jaar). Het Jeugdcultuurfonds betaalt de kosten tot € 450,- per kind. Bijvoorbeeld voor 

muziek- of theaterlessen. Belangrijk is dat deze fondsen alleen betalen als u de kosten nog niet heeft 

gemaakt! 

U kunt gebruik maken van één van de twee jeugdfondsen. Maakt u van deze mogelijkheid gebruik? 

Dan houdt u dus nog geld over van de declaratieregeling voor uw kind. Dat geld kunt u dan weer 

besteden aan andere kosten voor uw kind. 

  



Hoe kunt u uw geld terugkrijgen? 
 

Voor de volgende regelingen hebben wij een declaratieformulier van u nodig: 

 Declaratieregeling 

 Regeling bijkomende schoolkosten 

 Leermiddelenregeling 

 

Dien een declaratie alleen in als aan u de regeling is toegekend. Als u bijvoorbeeld geen 

thuiswonende kinderen heeft, is een declaratie voor schoolkosten of een leermiddel niet mogelijk. 

 

Wat moet u daarvoor doen? 
 

Via internet op de website www.leiden.nl/declaratieformulier vult  u een declaratieformulier in. U heeft 

dan uw DigiD nodig. Vul het formulier  in en klik op 'Verzend'. Lukt het niet om uw kosten via de 

computer te regelen? Bel ons dan op telefoonnummer 14 071.  In dat geval kunt u om een 

declaratieformulier vragen die wij u toesturen. 

Uw declaraties moet u  uiterlijk 31 december 2016 bij ons indienen. Declaraties die u na deze datum 

indient, vergoeden wij niet. 

 

Belangrijk! Wat moet u weten over betaalbewijzen? 
 
 Stuur geen betaalbewijzen met uw declaratie mee. Ook niet als u via internet declareert. 

 Bewaar uw betaalbewijzen minimaal 1 jaar.  

 Het moet duidelijk zijn voor wie de kosten zijn gemaakt, waarvoor en voor welk bedrag. 

 Wij controleren steekproefsgewijs uw declaraties.  

 Stuur betaalbewijzen alleen naar ons op als wij u daar met een brief om vragen. 

 Als wij u om de betaalbewijzen vragen, moet u de originele betaalbewijzen inleveren. 

Met de hand geschreven betaalbewijzen of kopieën kunnen wij niet accepteren. 

 

 

En als u vragen heeft… 
 

Neem dan gerust contact met ons op. De medewerkers van het Minimabeleid zijn van maandag tot en 

met vrijdag te bereiken op telefoonnummer 14 071. Veel vragen en antwoorden over Minimabeleid 

kunt u ook vinden op internet. Kijk op onze website www.leiden.nl/minimabeleid.  

 

Wilt u liever een medewerker persoonlijk spreken? Vanaf 1 maart 2016 werken wij volledig op 

afspraak. Bel voor een afspraak naar ons nummer 14 071. U krijgt dan te horen wanneer en hoe laat u 

bij welke medewerker een gesprek heeft.  

 

 
 

 

http://www.leiden.nl/declaratieformulier
http://www.leiden.nl/minimabeleid.

