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NieuwSZaken is een uitgave 
van de gemeente Boxmeer. In 
NieuwSZaken staat informatie over 
regelingen en voorzieningen in 
het kader van de Participatiewet 
en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en ander 
wetenswaardig nieuws. NieuwSZaken 
wordt verstuurd naar alle klanten 
Participatiewet en Wmo van de 
gemeente en op diverse plekken in de 
gemeente ter inzage gelegd. 

NieuwSZaken bevat algemene 
informatie. Wij kunnen niet alle 
bijzonderheden van regelingen 
vermelden. Verder bevat 
NieuwSZaken artikelen geschreven 
door en onder verantwoordelijkheid 
van derden, zoals bijvoorbeeld het 
A.I.B. en de ASD. Aan de inhoud van 
NieuwSZaken kunt u dan ook geen 
rechten ontlenen. 

Meer weten? 
Bij de gemeente kunt u diverse fol-
ders krijgen met meer informatie. 
Daarnaast kunt u contact opnemen 
met het Zorgloket (voor vragen over 
de Wmo) of met het Loket Werk 
en Inkomen (voor vragen over de 
Participatiewet). Het Zorgloket is 
bereikbaar via telefoonnummer 
(0485) 58 58 65 en het Loket Werk 
en Inkomen is bereikbaar via tele-
foonnummer (0485) 58 59 11. 
Kijk ook eens op onze website 
www.boxmeer.nl. 
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Steeds meer kinderen in Nederland 
kunnen om financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten die voor 
hun leeftijdsgenootjes heel normaal 
zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de 
zijlijn. Stichting Leergeld wil deze 
kinderen mee laten doen! Leergeld 
richt zich op kinderen tussen de 4 
en 18 jaar uit gezinnen met weinig 
inkomen.
Het inkomen van ouders mag geen 
belemmering vormen voor kinde-
ren om deel te kunnen nemen aan 
sport, cultuur of schoolactiviteiten. 
Door een bijdrage vanuit Leergeld 
kunnen deze kinderen ook mee-
doen. Ouders krijgen geen geld van 
Leergeld, maar Leergeld betaalt 
rechtstreeks de kosten van bijvoor-
beeld de voetbalclub.

Wanneer komt u in 
aanmerking?
• Bent u alleenstaande ouder en is 

uw inkomen minder dan € 1.400 
netto per maand?

• Of bent u gehuwd of samenwo-
nend en is uw inkomen samen 
minder dan € 2.000 netto per 
maand?

Dan komt u in aanmerking, u kunt 
een aanvraag doen via www.leer-
geldlandvancuijk.nl

Leergeld telt behalve de ouder(s) 
ook inwonende werkende kinderen 
met een netto inkomen boven de 
€500 per maand tot het gezin.

Een aanvraag komt pas voor 
toekenning in aanmerking 
wanneer:
• Alle gegevens ingediend zijn
• Het aantal inwonende gezinsle-

den bekend is
• Alle documenten en bewijsstuk-

ken zijn bijgevoegd
• Voorliggende gemeentelijke voor-

zieningen zijn aangevraagd 

Om het beoordelingssysteem over-
zichtelijk te houden worden alle 
toeslagen (huurtoeslag, zorgtoe-
slag, kinderbijslag, kind-gebonden 
budget en tegemoetkoming studie-
kosten) buiten beschouwing gela-
ten. Vakantiegeld en de  ‘ouderkop’ 
telt wel mee. Dit is de alleenstaan-
de oudertoeslag (opgenomen in het 
Kind Gebonden Budget).

Hoe bepaalt Leergeld het 
inkomen? Welke bewijsstukken 
zijn er nodig?
• Het besteedbaar inkomen is 

volgens het CBS het nettobedrag 
dat een huishouden op jaarbasis 
te besteden heeft. Dit bestaat in 
grote lijnen uit het bruto-inkomen 
verminderd met afgedragen pre-
mies en belastingen.

• Volgens het CBS is een grove 
schatting van het netto jaarin-
komen van werknemers en van 
uitkeringsontvangers: dertien 
keer het ontvangen netto maand-
bedrag (twaalf maanden plus één 
maand vakantiegeld).

• Voor zelfstandigen bestaat het 
netto jaarinkomen uit de winst na 
belasting. Het huishoudensinko-
men is het jaarinkomen van alle 
leden opgeteld.

Stichting Leergeld Land van Cuijk 
laat kinderen meedoen!

4


