
FINANCIËLE REGELINGEN VOOR KINDEREN IN EEN GEZIN MET EEN LAAG INKOMEN 

Gemeente Velsen 
24-8-2015 
 
Inkomens- en vermogensgrens (geldend in 2015) 
Het inkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan 10% boven het minimum-inkomen: 

 alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen: € 1.004,06 per maand 
excl. 5% vakantiegeld of € 1.056,92 incl. 5% vakantiegeld; 

 gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd; € 1.434,30 exclusief 
5% vakantiegeld of € 1.509,88 inclusief 5% vakantiegeld. 

 
Het vermogen mag niet groter zijn dan de wettelijke grenzen: € 11.790,00 voor gezinnen en € 5.895,00 voor 
alleenstaanden. 
 

Regeling sociaal-culturele activiteiten 

Jaarlijks € 75,- per gezinslid. Vrij besteedbaar aan sociaal-culturele activiteiten zoals het theater/ filmhuis/ 
museum enz. en sportdeelname. 
 
Doelgroep 
Volwassenen (vanaf 18 jaar) en kinderen (0 tot en met 17 jaar). 
 
Uitbetaling 
Steekproefsgewijs wordt aan de hand van bonnen gecontroleerd of de tegemoetkoming is besteed aan 
een activiteit waarvoor de tegemoetkoming bedoeld is. 
Als de belanghebbende een jaar later nog steeds voldoet aan de inkomensgrens, wordt de 
tegemoetkoming ‘ambtshalve’ toegekend. Dat betekent dat de belanghebbende geen nieuwe aanvraag 
hoeft te doen en dat het bedrag automatisch door de gemeente wordt overgemaakt. 
 
Link naar het aanvraagformulier 
https://dloket.velsen.nl/loket/sites/default/files/DOC/201503%20SocCultAct.pdf 

 

‘Kinderen doen mee’ 

Jaarlijks max. € 200,- voor actieve deelname aan sport of cultuur. 
 
Doelgroep 
Kinderen van 4 tot en met 17 jaar in een gezin met een laag inkomen. 
 
Uitbetaling 
De tegemoetkoming wordt alleen op declaratiebasis toegekend. Dit om er zeker van te zijn dat de 
tegemoetkoming ten goede komt aan het kind. De hoogte van de tegemoetkoming is dus afhankelijk van 
de uitgave. 
 
Link naar het aanvraagformulier 
https://dloket.velsen.nl/loket/sites/default/files/DOC/201501%20Bijzondere%20Bijstand.pdf 

 

Indirecte schoolkosten 

Per schooljaar € 270,- in elk geval bedoeld voor ouderbijdrage, schoolactiviteiten en bijkomende kosten. 
Controle op besteding bij steekproef. 
 
Doelgroep 
Kinderen tot en met 17 jaar in het voortgezet onderwijs. 
 
Uitbetaling 



Steekproefsgewijs wordt aan de hand van bonnen gecontroleerd of de tegemoetkoming is besteed aan een 
activiteit waarvoor de tegemoetkoming bedoeld is. 
 
Link naar het aanvraagformulier 
https://dloket.velsen.nl/loket/sites/default/files/DOC/201501%20Indirecte%20schoolkosten%202014_201
5.pdf 

 

Fietsregeling 

Voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar voor wie de aanschaf of vervanging van een fiets noodzakelijk is. 
 
Hoogte van de bedragen 
6 tot en met 7 jaar:  max € 145,00 
8 tot en met 11 jaar:   max € 260,00 
12 tot en met 17 jaar: max € 380,00 
 
Uitbetaling 
De tegemoetkoming wordt alleen op declaratiebasis toegekend. Dit om er zeker van te zijn dat de 
tegemoetkoming ten goede komt aan het kind. De hoogte van de tegemoetkoming is dus afhankelijk van 
de uitgave. 
 
Link naar het aanvraagformulier 
https://dloket.velsen.nl/loket/sites/default/files/DOC/201501%20Bijzondere%20Bijstand.pdf 

 

Polsbandje voor het zwembad 

Voor kinderen van 10 tot en met 17 jaar.  
 
Uitbetaling 
Het polsbandje geeft 10 keer toegang tot zwembad de Heerenduinen in IJmuiden. Als het polsbandje 
wordt toegewezen, ontvangen de ouders een beschikking. Met deze beschikking kunnen ze het polsbandje 
ophalen bij het zwembad. 
 
Link naar het aanvraagformulier 
https://dloket.velsen.nl/loket/sites/default/files/DOC/201406%20Aanvraag%2010badenkaart.pdf 

 

Seizoenskaart voor één van de drie speeltuinen 

Voor gezinnen met kinderen tot 13 jaar.  
 
Uitbetaling 
De seizoenskaart geeft gedurende het gehele seizoen toegang tot één van de drie speeltuinen (De Veilige 
Have, Speeltuin Zeewijk en Speeltuin Santpoort). Als de seizoenskaart wordt toegewezen, ontvangen de 
ouders een beschikking. Deze beschikking kunnen ze omruilen voor een seizoenskaart bij één van de drie 
speeltuinen. 
 
Link naar het aanvraagformulier 
https://dloket.velsen.nl/loket/producten-en-diensten/gratis-naar-de-speeltuin-voor-minimagezinnen 

 
Info voor burgers: 
www.berekenuwrecht.nl 
www.hulpwijzer.nl 
Digitaal loket op www.velsen.nl  
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