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Stichting Leergeld Nieuwegein 

 

Toekenningsbeleid 
 
De Stichting Leergeld Nieuwegein biedt kansen aan kinderen en jongvolwassenen uit gezinnen met 
minimale financiële middelen, om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij 
kunnen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal ontwikkelen om later als volwassenen 
volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.  

 
Het toekenningsbeleid beschrijft een tweetal zaken. Enerzijds de basis waarop aan gezinnen c.q. 
kinderen in aanmerking komen voor tegemoetkomingen van de Stichting Leergeld Nieuwegein. 
Anderzijds beschrijft het de middelen die kunnen worden toegekend, waarbij nog onderscheid gemaakt 
wordt naar de leeftijd van het kind. 
 
1. Wanneer komt een gezin c.q. kind in aanmerking? 

 
De Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen en jongvolwassenen: 

- met een laag inkomen, ook als dit het geval is vanwege schuldhulpsanering. Als inkomensgrens wordt 
125% van het minimuminkomen aangehouden; 

- die woonachtig zijn in de gemeente Nieuwegein. Het betreffende kind of jongvolwassene mag ook een 
school buiten Nieuwegein bezoeken; 

- die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in 
studiekosten of een andere regeling. 

 
Sinds 1 januari 2020 hanteert de Stichting Leergeld Nieuwegein het principe dat iedereen die in het bezit is van 
een geldige Nieuwegein Stadspas  een beroep mag doen op de Stichting Leergeld. De inkomensgrenzen zijn 
daarbij gelijkgetrokken, namelijk 125% van het minimum inkomen. 
 
Bij nieuwe gezinnen wordt een intake gedaan door een intermediair. Deze komt op huisbezoek en stelt vast of 
er sprake is van een geldige stadspas. De intermediair heeft ook de bevoegdheid om in geval van bv. 
schuldhulpsanering het gezin in te schrijven bij Leergeld ook wanneer de betrokkenen geen recht heeft op een 
stadspas. 
 
Bij bestaande gezinnen wordt jaarlijks gevraagd om een kopie van de geldige Nieuwegein Stadspas. 
 
2. Voor welke tegemoetkomingen komt een kind in aanmerking? 
 
Stichting Leergeld biedt ondersteuning in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten van: 

• Benodigdheden voor school zoals werkboeken, woordenboeken, atlas, werkkleding en rekenmachine 
• Sportkleding e.d. (contributie is vaak via de stadspas aan te vragen). Voor sportkleding wordt jaarlijks een 

maximumbedrag vergoed van 150 euro. 
• Muzieklessen 
• Zwemlessen (aanvulling van de stadspas) 

 Onbeperkt lessen voor diploma A 
 Voor diploma B en C geldt een leskaart afkoopregeling (lessen totdat diploma behaald is) 

• Contributie voor sportverenigingen die niet vergoed worden vanuit de stadspas  
• Kosten van cultuurlessen via de Kom die niet vergoed worden vanuit de Stadspas 

 
Voor sport en cultuur activiteiten worden alleen de kosten vergoed voor de eerste activiteit tenzij dat 
zwemlessen voor diploma A zijn. 
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• Fiets 

 Vanaf 6 jaar wordt twee keer een fiets verstrekt; 
 waarvan een keer tijdens de basisschool periode; 
 en een keer tijdens de voortgezet onderwijs periode; 
 waarbij er minimaal drie jaar moet liggen tussen beide aanvragen. 

• Laptop 
 Het betreffende kind moet naar het voortgezet onderwijs gaan; 
 er kan een keer per vier jaar een laptop gevraagd worden; 
 en per gezin wordt 1 printer beschikbaar gesteld. 

 

De maximale bijdrage voor kinderen tot 12 jaar is 250 euro per jaar 

De maximale bijdrage voor kinderen vanaf 12 jaar is 300 euro per jaar 

De kosten van fietsen en laptops zijn hierbij niet inbegrepen omdat deze vergoed worden vanuit de Klijnsma 
gelden via de Gemeente Nieuwegein. Voor een fiets is een maximumbedrag beschikbaar van 350 euro. Voor 
een laptop zijn afspraken gemaakt met diverse leveranciers voor een standaardmodel.  

Stichting Leergeld Nieuwegein werkt ook samen met de Stichting Kinderhulp. Bepaalde aanvragen die door ons 
niet kunnen worden ingevuld (bv. omdat we ze niet vergoeden of omdat het budget op is) kunnen worden 
doorgezet naar de Stichting Kinderhulp. Dit is ter beoordeling van de medewerkers op kantoor.  

Stichting Leergeld Nieuwegein werkt ook samen met de Stichting Jarige Job. Bij de intake door een intermediair 
wordt gevraagd of men wil deelnemen aan de service van Jarige Job. Indien hier akkoord voor gegeven wordt 
dan worden naam en geboortedatum doorgegeven aan de Stichting Jarige Job.  

 
Overige uitgangspunten en randvoorwaarden. 
 

Bij de uitvoering van de toekenningen hanteren we zoveel mogelijk de volgende principes: 

- De besteding moet in het belang van het kind zijn (het gaat om meedoen…) 

- We verstrekken zoveel mogelijk in natura, d.w.z. dat de toekenning plaatsvindt via een brief waarmee 
de goederen aangeschaft kunnen worden bij de leverancier, waarna de factuur rechtstreeks van de 
leverancier naar de Stichting Leergeld gaat 

- We doen zo weinig mogelijk betalingen rechtstreeks aan de ouders en wanneer dat noodzakelijk is, dan 
alleen nadat een deugdelijke factuur en betalingsbewijs overlegd kan worden 

- Er is een bepaalde flexibiliteit t.a.v. de gestelde bedragen; zowel intermediairs als kantoormedewerkers 
hebben de bevoegdheid om kleine afwijkingen goed te keuren. 

Procedures 

Voor de volgende zaken zijn uitgebreidere procedures beschreven ten behoeve van de medewerkers op 
kantoor. Hierin is opgenomen op welke wijze de aanvraag verwerkt dient te worden in Lisy: 

- Procedure Aanvraag sportkleding/sportspullen 

- Procedure Aanvraag zwemlessen voor diploma A 

- Procedure Aanvraag zwemlessen voor diploma B en C 
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- Procedure aanmelding nieuw gezin 

- Procedure aanvraag computer 

- Procedure aanvraag fiets 

 

Nieuwegein, 18 januari 2023.  
 
 


