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*Mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering van de RSD, of zijn toegetreden zijn tot de WSNP (Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen), of recht hebben op verstrekkingen van de voedselbank, of geen andere inkomsten hebben dan alleen 
AOW vallen onder deze voorwaarde. 

 

Beleidsregels Lokaal minimabeleid Wijk bij Duurstede per 1 januari 2018 
 
Minimaregelingen voor volwassenen: 
 
Participatiefonds  
Deze regeling betreft een tegemoetkoming in de kosten van deelname aan een 
maatschappelijke/sociale, educatieve, sportieve of culturele activiteit die beoogt een sociaal 
isolement te voorkomen of te doorbreken zoals bijvoorbeeld: contributies/ lidmaatschappen 
van verenigingen/ sportschool (sport, cultuur), of het volgen van cursussen/ opleidingen in 
klassikaal verband. De vergoeding is € 125 per persoon per jaar, per volwassene. Aanvullend 
voor 65plussers is de regeling sporten voor senioren, een extra bijdrage van € 75 per jaar 
voor sporten. De vergoeding wordt overgemaakt na declaratie van de kosten via een 
declaratieformulier.  
 
Om in aanmerking te komen voor het fonds moet voldaan worden aan de volgende 
voorwaarden: 

- 18 jaar en ouder 
- Woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede 
- Uiterste declaratiedatum 31 december 
- De activiteit vereist interactie met mensen buiten de gezinssituatie 
- De bijdrage moet per huishouden aangevraagd worden; dat wil zeggen dat voor alle 

gezinsleden boven de 18 jaar die in aanmerking willen komen één aanvraag wordt 
ingediend. 

- Inkomensgrens: belastbaar inkomen van ten hoogste 110% van de van toepassing 
zijnde bijstandsnorm of een besteedbaar inkomen hebben van 110% van het 
basisbedrag zoals gedefinieerd door Voedselbanken Nederland*. 

 
Toetsing: d.m.v. specificatie zorgtoeslag van de Belastingdienst of ander bewijs van inkomen 
en gezinssamenstelling. 
Aanvragen: Binding 
Controle: Binding 
Afhandeling: Binding 
Doel: Meedoen, sociale contacten, bestrijding eenzaamheid, bevorderen gezonde leefstijl. 
 
 
Ruggensteunfonds  
Dit is een regeling voor inwoners met een laag inkomen die een ‘steuntje in de rug kunnen 
gebruiken’ bij het meedoen in de maatschappij. Met een incidentele verstrekking (in natura) is 
het vinden of houden van (vrijwilligers)werk of (blijven) deelnemen aan het sociale leven 
mogelijk. Maximaal wordt er € 500 bijgedragen.  
 
Om in aanmerking te komen voor het fonds moet voldaan worden aan de volgende 
voorwaarden: 

- 18 jaar en ouder 
- Woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede 
- Bijdrage moet zorgen dat belanghebbende (vrijwilligers)werk kan verrichten of kan 

(blijven) deelnemen aan het sociale leven 
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- Alle voorliggende/ andere voorzieningen zijn niet van toepassing (bv voorzieningen 
via de Participatiewet) 

- Inkomensgrens: belastbaar inkomen van ten hoogste 110% van de van toepassing 
zijnde bijstandsnorm of een besteedbaar inkomen hebben van 110% van het 
basisbedrag zoals gedefinieerd door Voedselbanken Nederland*. 

 
Toetsing: d.m.v. specificatie zorgtoeslag van de Belastingdienst of ander bewijs van inkomen 
en gezinssamenstelling. 
Aanvragen: Binding 
Controle: Binding 
Afhandeling: Binding 
Doel: Positieverbetering/ participatie door (vrijwilligers)werk of deelname aan het sociale 
leven. Meedoen, sociale contacten, bestrijding eenzaamheid. Goederen worden eigendom van 
ontvanger (zonder verpakkingsmateriaal). 
 
 
 
 
Minimaregelingen voor kinderen: 
 
Collectieve zwemlessen  
Deze regeling betreft de mogelijkheid om in collectief verband voor kinderen met ouders met 
een laag inkomen een schooljaar lang (ongeveer 38 maal) deel te nemen aan zwemles met de 
mogelijkheid om het zwemdiploma A te halen.  
 
Om in aanmerking te komen voor de regeling moet voldaan worden aan de volgende 
voorwaarden: 

- Tussen de 6 en 18 jaar 
- Woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede 
- Kind heeft geen zwemdiploma 
- Inkomensgrens: de ouder(s) en/of verzorger(s) op het hoofdverblijf van het kind een 

belastbaar inkomen hebben van ten hoogste 130% van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm, of een besteedbaar inkomen hebben van 130% van het basisbedrag 
zoals gedefinieerd door Voedselbanken Nederland*. 
 

Toetsing: d.m.v. specificatie kindgebondenbudget van de Belastingdienst of ander bewijs van 
inkomen en gezinssamenstelling. 
Aanvragen: Binding 
Controle: Binding 
Afhandeling: Binding 
Doel: Kinderen zwemvaardig maken, gezonde leefstijl. 
 
 
Regeling studiecomputer of studielaptop  
Deze regeling betreft een incidentele verstrekking van een desktop of laptop die de bijdrage 
van het Kinderfonds overstijgt. Bovenop de bijdrage van het kinderfonds kan een extra 
bijdrage van maximaal € 500 worden toegevoegd om een desktop of laptop te kunnen 
verstrekken. De desktop of laptop voldoet aan de eisen van de school waar het kind naar 
toegaat.  
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Om in aanmerking te komen voor de regeling moet voldaan worden aan de volgende 
voorwaarden: 

- Tussen de 10 en 18 jaar 
- Woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede 
- Bijdrage vanuit het kinderfonds is onvoldoende 
- Het apparaat is noodzakelijk om de schoolopdrachten goed te kunnen uitvoeren 
- Alle voorliggende/ andere voorzieningen zijn niet van toepassing (zoals fondsen 

binnen de school) 
- Maximaal worden er 2 apparaten verstrekt gedurende de gehele schoolcarrière tot de 

leeftijd van 18 jaar.  
- Inkomensgrens: de ouder(s) en/of verzorger(s) op het hoofdverblijf van het kind een 

belastbaar inkomen hebben van ten hoogste 130% van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm, of een besteedbaar inkomen hebben van 130% van het basisbedrag 
zoals gedefinieerd door Voedselbanken Nederland*. 

 
Toetsing: d.m.v. specificatie kindgebonden budget van de Belastingdienst of ander bewijs van 
inkomen en gezinssamenstelling. 
Aanvragen: Intermediairs of Binding 
Controle: Binding 
Afhandeling: Binding 
Doel: Met het juiste apparaat naar school kunnen of schoolopdrachten kunnen maken. Kind 
volwaardig onderwijs laten volgen. Goederen worden eigendom van ontvanger (zonder 
verpakkingsmateriaal). 
 
 
Kinderfonds (bestaand, sinds 1 augustus 2017) 
Deze regeling geldt voor het laten meedoen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Deze 
kinderen krijgen een maximale bijdrage van € 400 per jaar in natura voor benodigdheden of 
diensten.  
 
Om in aanmerking te komen voor het fonds moet voldaan worden aan de volgende 
voorwaarden: 

- Tussen de 0 en 18 jaar 
- Woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede 
- Aanmelding geschiedt via intermediair 
- Inkomensgrens: de intermediair schat in wat nodig voor het kind om mee te kunnen 

doen 
 
Toetsing: Intermediair doet inschatting van noodzaak, redelijkheid en billijkheid.  
Aanvragen: Intermediairs of Binding 
Afhandeling: Binding 
Doel: Meedoen! Niet buitengesloten raken. 
Goederen worden eigendom van ontvanger (zonder verpakkingsmateriaal). 
 
 
Jeugdsportfonds (bestaand, sinds 1 januari 2015, inkomensgrens wordt verruimd) 
Deze regeling geldt voor het laten sporten van kinderen. Deze kinderen krijgen een maximale 
bijdrage van € 225 per jaar om lid te worden van een sportvereniging en voor het betalen van 
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benodigde sportkleding. De kosten voor het lidmaatschap worden direct overgemaakt naar de 
sportvereniging (die aangesloten moet zijn bij een bond die door NOC*NSF erkend wordt). 
De vergoeding van de kleding wordt nadat het jeugdsportfonds een factuur heeft ontvangen, 
verstrekt aan de partij die het heeft voorgeschoten hetzij sportvereniging, intermediair of de 
ouder.  Ook kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van waardebonnen. Dit wordt 
bepaald door Jong Wijk In Beweging. De gemeente draagt maximaal € 200 bij per kind. 
 
 
Om in aanmerking te komen voor het fonds moet voldaan worden aan de volgende 
voorwaarden: 

- Tussen de 4 en 18 jaar 
- Woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede 
- Aanmelding geschiedt via intermediair 
- Er wordt geen gebruik gemaakt van het Jeugdcultuurfonds 
- Inkomensgrens: de ouder(s) en/of verzorger(s) op het hoofdverblijf van het kind een 

belastbaar inkomen hebben van ten hoogste 130% van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm, of een besteedbaar inkomen hebben van 130% van het basisbedrag 
zoals gedefinieerd door Voedselbanken Nederland*. 

 
Toetsing: d.m.v. specificatie kindgebonden budget van de Belastingdienst of ander bewijs van 
inkomen en gezinssamenstelling. 
Aanvragen: Intermediairs of Binding 
Afhandeling: Jong Wijk in Beweging 
Doel: Meedoen! Gezonde leefstijl. Sociale contacten buiten school. 
 
Jeugdcultuurfonds (bestaand, sinds 1 augustus 2017, inkomensgrens wordt verruimd) 
Deze regeling geldt voor het laten meedoen aan cultuuronderwijs van kinderen. Deze 
kinderen krijgen een maximale bijdrage van € 450,00 per jaar om les te volgen bij een 
cultuurinstelling. De kosten voor het lidmaatschap worden direct overgemaakt naar de 
instelling. De gemeente draagt maximaal € 425,00 bij per kind. 
 
Om in aanmerking te komen voor het fonds moet voldaan worden aan de volgende 
voorwaarden: 

- Tussen de 4 en 18 jaar 
- Woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede 
- Aanmelding geschiedt via intermediair 
- Er wordt geen gebruik gemaakt van het Jeugdsportfonds 
- Inkomensgrens: de ouder(s) en/of verzorger(s) op het hoofdverblijf van het kind een 

belastbaar inkomen hebben van ten hoogste 130% van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm, of een besteedbaar inkomen hebben van 130% van het basisbedrag 
zoals gedefinieerd door Voedselbanken Nederland*. 

 
Toetsing: d.m.v. specificatie kindgebonden budget van de Belastingdienst of ander bewijs van 
inkomen en gezinssamenstelling. 
Aanvragen: Intermediairs of Binding 
Afhandeling: Jong Wijk in Beweging 
Doel: Meedoen! Verrijking, sociale contacten buiten school. 


