
Wanneer kan ik een bijdrage voor mijn kind aanvragen?
• U bent 18 jaar of ouder

• Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm

    -  voor een echtpaar is dit circa € 1700,-- netto per maand

    -  voor een alleenstaande ouder is dit circa  € 1200,-- netto per maand

• U heeft geen of weinig eigen vermogen

• Uw kind is jonger dan 18 jaar 

U kunt een bijdrage aanvragen voor elk kind jonger dan 18 jaar in uw gezin

Waar kan ik een bijdrage voor vragen?
• Zwemlessen en abonnement zwembad

• Contributie sportverenigingen of fitnesscentrum en bijbehorende sportkleding

• Lesgeld muziekschool of dansschool, cursusgeld voor hobbyclub

• Lidmaatschap vereniging voor amateurkunst, toneelvereniging, koor, bibliotheek

• Bezoek dierentuin, attractiepark, bioscoop, theater

• Vakantiekamp

• Schoolactiviteiten en overige schoolgerelateerde kosten

• Aanschaf computer en gerelateerde kosten

• Aanschaf en gebruik Rotterdampas

De hoogte van de bijdrage bedraagt per jaar maximaal:

€ 200,-- voor een kind van 0 tot 4 jaar

€ 300,-- voor een kind van 4 tot 12 jaar

€ 400,-- voor een kind van 12 tot 18 jaar

Kinderbijdrage voor gezinnen

Niet iedereen heeft geld om kinderen te laten sporten of mee te laten gaan 

met een schoolreis. Heeft u kinderen en een laag inkomen? 

Dan is het Kindpakket wat voor u. Dit is een bijdrage voor allerlei 

(buitenschoolse) activiteiten. U kunt deze bijdrage aanvragen bij gemeente 

Westvoorne.



Extra vergoedingen  
Peuterspeelzaal

Voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar kunnen de kosten van de peuterspeelzaal voor 

twee dagdelen per week volledig worden vergoed. 

Regeling fiets

Voor kinderen die het voortgezet onderwijs volgen kan éénmalig maximaal € 200,-- 

worden vergoed voor de kosten van de aanschaf van een fiets.

Zwemdiploma A 

Gemeente Westvoorne kan nu de volledige kosten voor het behalen van het 

zwemdiploma A uit het Kindpakket vergoeden.

Schuldhulpverlening
Maakt u gebruik van het minnelijk traject in de schuldhulpverlening of bent 

u toegelaten tot de WSNP en heeft u een inkomen van meer dan 120% van de 

bijstandsnorm? Dan komt u mogelijk toch in aanmerking voor het Kindpakket. 

Participatiepakket
Voor inwoners van 18 jaar en ouder heeft de gemeente een Participatiepakket. 

Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website.

Meedoen?
Kom langs bij het gemeentehuis en vraag naar een medewerker van team Werk, 

Inkomen & Service. Wij staan u graag te woord op:

* Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

* Woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur



www.westvoorne.nl

Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje 

Postbus 550, 3235 ZH Rockanje 

Telefoon (0181) 40 80 00 of 14 0181

E-mail servicepunt@westvoorne.nl

Of bel met het ServicePunt van de gemeente, telefoonnummer 14 0181. Of stuur een e-mail 

naar  servicepunt@westvoorne.nl. Kunt u niet bij het gemeentehuis komen? Dan kan er 

iemand naar u komen. 

Tot slot
In deze folder staat een opsomming van wat de gemeente Westvoorne extra wil doen voor 

mensen met een laag inkomen. Wat de gemeente kan doen, hangt af van wettelijke regels. 

Bijvoorbeeld de regels over het vaststellen van inkomen en vermogen. De regels veranderen 

van tijd tot tijd. U kunt de gemeente altijd vragen om uitleg of informatie. Ook als u twijfelt of 

u er gebruik van kunt maken.



Meedoen 
in Westvoorne

Kinderbijdrage voor gezinnen

Kindpakket


