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Onderwerp: Bijlage II - Spelregels 

 

Bijlage II – Spelregels Meedoen Noordkop 

 
Meedoen Noordkop heeft als doel kinderen die opgroeien in arme gezinnen zo veel 

mogelijk mee te laten doen. We starten met het Kindpakket, maar kunnen de 

productencatalogus uitbreiden, ten behoeve van andere regelingen. Deze 

spelregels gelden specifiek voor de Meedoen-regeling 

 

Uitgangspunten 

1. Aansluiting bij het sociaal domein en het gezamenlijk optrekken van de 

gemeenten Schagen en Hollands Kroon. 

2. Samenwerking (tussen de betrokken partijen) en integrale aanpak. 

3. Eigenverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de inwoner. Toekenning 

van de regeling kent duidelijke voorwaarden. 

4. Ouders en de kinderen mogen geen drempel ervaren bij het aanvragen van 

het Kindpakket.  

5. Maatwerk. De (inkomens)toetsing geschiet digitaal door de gemeente en 

zodra er een product is gekozen en de aanvraag is goedgekeurd wordt het 

geld voor contributie overgemaakt aan de desbetreffende instelling. Het geld 

komt dus niet in handen van de ouders en maatwerk wordt geleverd.  

 

Wie komt ervoor in aanmerking? 

1. De regeling is toegankelijk voor gezinnen met een inkomen dat lager is 

dan 110% van het bijstandsniveau1. 

2. Ieder kind heeft een budget van €350 en is vrij de keuzes te maken binnen 

dat budget.  

3. Dit budget is vanaf de eerste aanvraag één jaar geldig. Afhankelijk van 

de financiële situatie wordt het budget de daaropvolgende jaren 

opnieuw verstrekt.  

4. Kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs van 4 tot 18 jaar.  

 

Aanbod 

De Kinderombudsman heeft in zijn eindrapport “Kinderen in Armoede in Nederland”2 

de aanbeveling aan gemeenten gedaan om een Kindpakket samen te stellen. Hij 

bepleit daarbij dat het pakket een zo breed mogelijk aanbod moet zijn van zaken 

om “mee te kunnen doen in de samenleving”. Toegang en aanvraag moeten zo 

eenvoudig mogelijk zijn. Om tegemoet te komen aan dit advies is gekozen voor een 

brede keuze in het aanbod.  

 

De meedoen-regeling omvat dus compensatie voor sport, cultuur en onderwijs 

activiteiten, maar ook kledingbonnen en vervoer. Ouders en kinderen zijn vrij het 

bedrag te besteden binnen het vastgestelde budget. Dit resulteert in het volgende 

aanbod: 

 

                                                           
1 De grenzen zijn: Echtpaar of samenwonend paar € 1.490, Alleenstaande ouder €1341 
2 http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-kinderen-in-
armoede/?id=106  
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 Sportactiviteiten zoals lidmaatschap sportvereniging of -school 

 Sportkleding, sportschoenen 

 Diplomazwemmen 

 Culturele activiteiten zoals theater- en zangles of lidmaatschap culturele 

organisatie 

 Hobbycursussen  

 Dierentuin, pretparken en  musea (in de regio) 

 Bioscoop en schouwburg (in de regio) 

 Schoolactiviteiten zoals scholreisjes 

 Minima (vakantie)kampen 

 Scouting 

 Kleding  

 Fiets (en onderhoud ervan) 

 Andere kosten die naar hun aard en strekking vergelijkbaar zijn met de 

hiervoor genoemde kosten en waarop naar ons oordeel maatwerk moet 

worden toegepast. 

 

 

 
 


