Persbericht week 9
Doe mee! Met de Meedoen regeling en het Kind pakket 2018.
De digitale invoering van de Meedoen regeling en kind pakket in 2017 via www.meedoeninlingewaard.nl is
succesvol. Het aantal aanvragen voor kinderen steeg met bijna 23%. Het aantal aanvragen voor de
Meedoen regeling is stabiel gebleven met een lichte stijging van 2.2%.
Per 1 maart 2018 is de website weer te gebruiken, maar zijn er wel wat veranderingen:
 Een aantal inwoners krijgt een automatisch een betaling van de Meedoen regeling en/of toekenning
van het kind pakket én
 de website is gebruiksvriendelijke ingericht met plaatjes. Met deze opmaak willen we inwoners te
bereiken die niet goed kunnen lezen.
Onder leest u wie gebruik kan maken van de regelingen en /of wat u hiervoor moet doen.

Heeft u een laag inkomen en woont u in de gemeente Lingewaard? Dan kunt u vanaf 1 maart 2018 de
Meedoen regeling 2018 en het Kind pakket in natura aanvragen! Dit kunt u digitaal doen via
www.meedoeninlingewaard.nl. Op deze website vindt u alle informatie hierover.
Onder dit bericht vindt u een tabel. Hierin kunt u zien met welk inkomen en vermogen u recht kan hebben op
de regelingen.
Wat kunt u aanvragen?
Regeling
De Meedoen regeling 2018
Dit is een bijdrage in de kosten om mee te kunnen
doen. Denk bijvoorbeeld aan: sporten, internet of
sociale activiteiten.
Het Kind pakket in natura 2018
Dit is een bijdrage speciaal voor uw kind. Denk
bijvoorbeeld aan: lid zijn van een sportclub, lid zijn
van een zwemclub of het volgen van zwemlessen,
sportkleding en sportschoenen, een fiets of het
repareren van een fiets, een tweedehands laptop,
een prepaid telefoonkaart, een bijdrage voor de ovkaart, of schoolartikelen.

Bedrag en voor wie







100 euro per persoon
18 jaar en ouder
laag inkomen
weinig vermogen
300 euro per kind
Kinderen tot 18 jaar, waarvan
ouders een laag inkomen en
gering vermogen hebben.

Hoe vraagt u een bijdrage aan?
 Krijgt u van ons een Participatiewet uitkering?
Voor de Meedoen regeling hoeft u niets te doen. U krijgt hierover automatisch een email. U krijgt in
de eerste week van april € 100,00 op uw rekening. Wel moet U de bonnen van waar de € 100,00
aan uit is gegeven 6 maanden bewaren. Wij kunnen daar naar vragen.
Het Kind pakket moet u wel zelf aanvragen. Dit doet u via www.meedoeninlingewaard.nl. U kiest dan
het verkorte aanvraagproces.
 Krijgt u van ons een IOAW/IOAZ uitkering en heeft u weinig vermogen?
U kunt de aanvraag doen via www.meedoeninlingewaard.nl.


Zit u in een schuldhulpverleningstraject bij Westerbeek of Zuidweg en Partners?

U kunt de aanvraag doen via www.meedoeninlingewaard.nl. U kiest dan het verkorte
aanmeldproces. U moet de bonnen van waar de € 100,00 aan uit is gegeven 6 maanden bewaren.
Wij kunnen daar naar vragen.


Heeft u vorig jaar geen gebruik gemaakt van de Meedoen regeling en heeft u een laag inkomen en
weinig vermogen?
U kunt de aanvraag doen via de website www.meedoeninlingewaard.nl.

Vragen?
 Bel onze loket medewerkers werk en inkomen via 026-3260111.
 U kunt ook terecht bij verschillende maatschappelijke instellingen voor meer informatie: zoals
Stichting Welzijn Lingewaard/Participatiepunten, Stichting Leergeld,
Algemeen Maatschappelijk werk, Vluchtelingenwerk, Schuldhulpverlening Westerbeek,
Schuldhulpverlening voor ondernemers Zuidweg en partners.

Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk
Wethouder Sluiter onderstreept het belang van de Meedoen regeling en ook het kind pakket in natura vanaf
2017. “De jeugd heeft de toekomst. Kinderen die mee kunnen doen in de samenleving, kunnen gezonder en
gelukkiger opgroeien”, aldus wethouder Johan Sluiter.
Beleidsmedewerker Mary-anne Huberts: “Samen met kinderen, lokale verenigingen, scholen, winkeliers en
hulporganisaties is een kind pakket in natura ontwikkeld dat kinderen en gezinnen met een laag inkomen
financieel en praktisch ondersteunt”.

Netto inkomens en vermogensgrens 2018 laag inkomen
120% van de
bijstandsnorm
Alleenstaande van 21 jaar of ouder
€ 1.131,01

vermogensgrenzen
€ 6.020,-

Alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder

€ 1.131,01

€ 12.040,-

Gezin zonder meerderjarige kinderen allen
niet in de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.615,74

€ 12.040,-

Pensioengerechtigde alleenstaande

€ 1.271,65

€ 6.020,-

Pensioengerechtigde alleenstaande ouder

€ 1.271,65

€ 12.040,-

Gezin waarvan 1 of meerdere personen 65
jaar of ouder is

€ 1.739,00

€ 12.040,-

