LEERGELD PARKSTAD - REGELING VERGOEDINGEN 2022 ALGEMEEN
Per 1 januari 2022

Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks
meetellen

Geldigheid

1 januari 2022 tot 1 januari 2023.
Tussentijdse aanpassingen zijn mogelijk bijvoorbeeld door wijzigingen in de subsidie
en/of door hoog aantal aanvragen. Voor die wijzigingen is een bestuursbesluit
noodzakelijk.

Toekenningen

- Toekenning alleen mogelijk bij een erkende instantie. Dit is een instantie die is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een erkende oudervereniging.
- Een vergoeding voor sport of cultuur wordt toegekend binnen een kalenderjaar of een
contributieseizoen. Dit is afhankelijk van de organisatie.
- Een vergoeding wordt alleen toegekend als er een originele factuur wordt overgelegd.
Voor vergoedingen voor onderwijs is een brief van de school voldoende. Voor het
schooljaar 2021-2022 is ook een brief van de oudervereniging voldoende.

Toepassing

- Kinderen die wonen in Parkstad.
- Een aanvraag kan worden ingediend door degene die financieel verantwoordelijk is
voor het kind. Dat kan de ouder of verzorger zijn of een hulpverlener. De hulpverlener
moet dan wel gemachtigd zijn. Hij of zij moet dan het machtigingsformulier invullen en
met de aanvraag meesturen.
- Leeftijd 4 tot en met 18 jaar; de vergoeding eindigt bij het bereiken van de 19e
verjaardag.
- Bij JFS/JFC stopt de vergoeding na de periode (12 maanden). Als het kind na deze
periode inmiddels 19 jaar is, kan er geen nieuwe aanvraag ingediend worden. Kind
hoeft niet tussentijds te stoppen als het tijdens een lopende aanvraag 19 jaar wordt.
- JFS/JFC hebben beperkte mogelijkheden voor kinderen van 0 – 4 jaar.

Inkomensnorm

- Op basis van recent netto maandinkomen ouder(s) c.q. verzorger(s)
- Toets conform inkomensnorm Leergeld NL: 120% van bijstandsuitkering
éénouder-gezin € 1400,-, twee-ouder-gezin € 1871,50. (prijspeil 1 januari 2022). Bedragen
worden in principe ieder halfjaar geïndexeerd.
Het inkomen moet worden aangetoond met originele stukken
(salarisstrook/uitkeringsoverzicht).
- WEL tot inkomen worden gerekend: inkomen uit arbeid, bijstandsuitkering,
alimentatie, sociale uitkeringen zoals WAO, AOW, Wajong, WIA, ANW.
- NIET tot inkomen worden gerekend: kinderbijslag, kind gebonden budget,
pleegzorgvergoeding, zorg-, huurtoeslag en overige toeslagen.
- Cliënten met een te hoog inkomen komen alleen in aanmerking als ze een totaal
schuldenoverzicht mét aflossingsoverzicht, een budgetplan of bankafschriften van
afgelopen drie maanden kunnen overleggen. Voor deze doelgroep kan maatwerk
worden verricht. Cliënten in de WSNP komen altijd in aanmerking.
- Voor kinderen in een gezinshuis en voor pleegkinderen geldt maatwerk totdat in de
loop van 2022 een regeling wordt getroffen.

ID bewijzen

Intermediair checkt tijdens een huisbezoek of spreekuur ID bewijzen en geeft in Lisy aan
dat deze check heeft plaatsgevonden. ID bewijzen mogen in het kader van de wet op de
privacy niet meer opgevraagd worden.
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Vergoedingsperiodes

- Één periode van vergoeding: vergoeding wordt altijd voor 1 jaar toegekend. Dit is
ofwel een schooljaar, ofwel een kalenderjaar of een contributieseizoen.
Bij sport, cultuur en welzijn wordt rekening gehouden met de gehanteerde
contributieseizoenen van de vereniging/instelling.
- Voor vergoedingen die doorlopen in een volgende periode: bij voorkeur
6 weken vooraf de vervolgaanvraag indienen. Dat geldt niet voor de schoolspullenpas.
Deze moet aangevraagd worden tussen 1 januari en 1 mei.
- Leergeld Parkstad streeft ernaar om aanvragen binnen 4 tot 6 weken af te handelen.
- De vergoeding gaat in op de dag waarop met de activiteit gestart is. Dat kan met
terugwerkende kracht binnen het jaar.
- Als ouders zelf al betaald hebben, vindt geen vergoeding plaats. Als er sprake is van een
betalingsachterstand, vindt bij sport en cultuur wel vergoeding plaats.

Vergoedingssystematiek

Hoofdregel 1: Er gelden maximumbedragen.
Hoofdregel 2: Aanvragen voor vergoedingen die in deze vergoedingsregeling niet
genoemd zijn, worden niet vergoed.
De coördinator kan bij hoge uitzondering – eventueel na afstemming met JFS/JFC – een
afwijkende beslissing nemen.
Hoofdregel 3: Een kind mag 2 vrijetijdsactiviteiten (sport, cultuur en/of welzijn) per jaar
beoefenen, behalve kinderen uit Landraaf en Kerkrade. Zij mogen 1 activiteit per jaar
beoefenen.
Hoofdregel 4: Zwemdiploma A en B worden niet gezien als reguliere sportactiviteit. Dit
mogen kinderen volgen naast een sport en/of culturele activiteit. Uitzondering op deze
regel is de gemeente Brunssum. Hier mogen kinderen alleen zwemlessen volgen via de
specifiek voor Brunssum geldende regels.
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VERGOEDINGEN ONDERWIJS
Er geldt een maximumbedrag. Het aantal vergoedingen is niet van belang.
School

Bedrag

Grootboekrek. Basis- en

Voor kinderen vanaf 4 jaar geldt gedurende de
basisschoolperiode een maximumbedrag van € 550 voor
vergoedingen voor onderwijs én welzijn.
De vergoeding voor de gezonde basisschool van de
toekomst (GBT) geldt als extra.

5031A

Squla

5010 A

Schoolreis
(georganiseerd door
oudervereniging)

5011A

Schoolkamp
(georganiseerd door
oudervereniging)

speciaal
basisonderwijs

5041A

Overblijven
(behalve bij
continurooster)

€ 29

per kind

- Per schooljaar
- Per dag voor max 4 dagen
per week
- Melkgeld: de keus is aan de
ouders
- GBT: vergoeding voor alle
kinderen beneden de
inkomensgrens van 130%

Gezonde basisschool
van de toekomst
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Aantal dgn. per wk.
afhankelijk van
schoolsituatie (o.a.
continu-of pauzerooster)

Hiervoor geldt een
maximum inkomen van
130% van de
bijstandsnorm.
Deze vergoeding kan ook
verstrekt worden als het
maximumbedrag
overschreden wordt.
Schoolorganisaties en
gemeenten geven aan
welke scholen dit betreft.

5021B

Schooltas/
€ 80
gymkleding/
schoolspullen (agenda,
schriften)

Voortgezet
Onderwijs:
VMBO
VO, SO, VSO en
MBO

Kinderen ontvangen
hiervoor een
schoolspullenpas.

Ook hier geldt een maximum van € 550 voor vergoedingen voor onderwijs én
welzijn.

MBO leerlingen krijgen geen vergoeding voor leermiddelen. Deze moeten zij bij de
school aanvragen. Zij komen alleen in aanmerking voor een schoolspullenpas.
Ook leerlingen op Duitse en Belgische scholen kunnen aanvragen indienen.
Hiervoor gelden andere regels. Zij vallen niet onder de Wet op de vrijwillige
ouderbijdrage.

5000A

VO/VSO

5360A

Brugklas

5390B

Ouderbijdrage via
oudervereniging

kostprijs

Deze regeling is van
toepassing voor het
schooljaar 2021/2022 en
vervalt daarna.

Laptop

€ 314

Hiervoor geldt een aparte
regeling. Een laptop kan
verstrekt worden boven het
maximum bedrag van € 550.

Hogere klas

5021A

Gymkleding/
€ 150
Gymschoenen
schooltas/
rugzak/agenda
schriften/atlas/
woordenboek/rekenm
achine

Leerlingen ontvangen
hiervoor een
schoolspullenpas.

5021C

Werkkleding/werksch
oenen/
Gereedschap/
Gymkleding met
LOGO

kostprijs.

5000B

Kluisje

kostprijs

Wel vergoeding voor het
kluisje, NIET voor de
waarborgsom

5021

Eind-galabal
Betreft eigen bijdrage
entree

€ 50,00

- Alleen voor afstuderende
zelf
- Geen kleding of
taxivervoer

VERGOEDINGEN WELZIJN
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Welzijn
5350A

Bedrag

Vergoeding

Fietsen

Via inruilsysteem.

Opmerking
Een kind in de leeftijd van
4 tot en met 18 jaar kan
maximaal 4 keer een fiets
krijgen. Het verstrekken
van fietsen gaat via een
inruilsysteem. Dat
betekent dat het kind bij
de aanvraag van een
tweede, derde of vierde
fiets eerst de oude fiets
moet inleveren voordat
het een nieuwe fiets kan
krijgen.

Andere welzijnsactiviteiten, waaronder scouting, IVN, ontdekclub, kindervakantiewerk, abonnementen Kerkrade.
5300A

Contributie
Excursie/kamp
Inschrijfgeld
Kleding voor scouting

Totaalbedrag per
schooljaar/seizoen.

- Contributie (en eventueel
inschrijfgeld)

5310A

-Kleding en uitrusting (als onderdeel van - Jaarlijks
max. bedrag)

5330A

Excursie/kamp

-

5340A

Kindervakantiewerk (als onderdeel van
max. bedrag)

- Door gemeente
erkende organisatie of
stichting, bijv.
Alcander, Humanitas,
Impuls, CMWW/
Welsun enz.

Speeltuinabonnement bij speeltuin naar
keuze (meestal buurtspeeltuin)

- Altijd extra, ook
boven max. bedrag.

5320A

€ 25,00 max.
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5320B

€ 27,50

Jaarabonnement Gaia Zoo.

- Extra voorwaarde;
wonen in Kerkrade.

5320C

€ 85,00

Seizoenkaart Roda JC 2021-2022

- Extra voorwaarde;
wonen in Kerkrade
- Of Roda- of Gaia-

kaart, kan niet
allebei.
- Roda- of Gaiakaarten
kunnen verstrekt
worden boven
maximumbedrag.
NB: Geen vergoeding voor slaapzakken, dekens, tenten enz.
Geen vergoedingen voor religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten.

VERGOEDINGEN CULTUUR
Cultuur

5200A

€ 550 max.

Activiteiten: Muziekles, harmonie, theater, fanfare, drumband, zangkoor, toneel, ballet,
dans, tekenles, schutterij, film/foto, musical enz. In de bijlage staat een uitgebreid
overzicht van activiteiten. Nieuwe activiteiten alleen toevoegen na overleg met JFC.

Reguliere
contributies en
lesgelden
inschrijf- en
examenkosten,
bijbehorende of
noodzakelijke
materialen en
huur van
bijbehorende
instrumenten,
bijbehorend(e)
kamp/concertreis.

- Per schooljaar/seizoen
- Plaatselijke muziekschool max jaarbedrag
van 1 activiteit.
- Geen vergoeding van kleding als geen
aanvraag voor contributie is ingediend.
- Bij getalenteerde kinderen eventueel
maatwerk leveren na overleg met JFC en
gemeente.
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Muziek- en
dansonderwijs
Kinderen uit
Brunssum,
Kerkrade en
Landgraaf
verwijzen naar
SMK

Tarieven SMK:
Let op: per gemeente gelden andere tarieven (cursusgeld +
eventueel lesmateriaal).
Brunssum:
€ 917 muziekles/instrumentaal zonder instrument
€ 1017 muziekles/instrumentaal met instrument
€ 321 dans
Kerkrade en Landgraaf:
€ 449 muziekles/instrumentaal zonder instrument
€ 549 muziekles/instrumenteel met instrument
€ 321 dans
Periode:
Van 1 september tot 1 september (bij tussentijdse aanvragen van
nieuwe leerlingen: 2 aanvragen tegelijk: één van datum aanvraag tot
september en één van september tot september.
Kleding:
Bij aanvragen voor balletles zorgt SMK voor balletkleding. Met de
waardebon van SMK kan het kind naar Django Dancewear in
Amstenrade voor de aanschaf van kleding.
Let op:
Als gekozen wordt voor muziekles met huurinstrument moet de
aanvraag bestaan uit lesgeld en € 100 huur instrument.

Kinderen uit
Heerlen:
doorverwijzen
naar Schunck

Popschool
Parkstad

Tarieven Schunck:
Voor Schunck gelden de standaardtarieven voor cultuur (max. €
550 op jaarbasis). Er kan bij Schunck een instrument gehuurd
worden, afhankelijk van soort instrument en beschikbaarheid
(maandelijkse huurkosten en borg)
Beter is het te kiezen voor het instrumentendepot/
Leerorkest. Dit kan als aanbieder ingevuld worden op de plaats van
de winkel. Het kind krijgt dan een instrument in bruikleen voor €
25 op jaarbasis.
Kinderen kunnen ook lid worden van Popschool Parkstad. Hier
gelden de standaardtarieven voor cultuur (max. € 550 op jaarbasis).
Bij Popschool Parkstad kan geen instrument gehuurd worden.
Tijdens de les kan gebruik worden gemaakt van aanwezige
instrumenten. Om thuis te oefenen, is een eigen instrument wel aan
te raden.
Ook hier kan gekozen worden voor het instrumentendepot/
Leerorkest van € 25 op jaarbasis.
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5230A

€ 150

5200A

kostprijs

5240A

€ 32,45 per jaar

Parkstad aan
zee

- Een keer per jaar.
- Moet binnen maximale vergoeding vallen.

Zomerkamp /
concertreis

- Een keer per jaar.
- Moet binnen maximale vergoeding vallen.

Museumkaart

- Geldt alleen voor de gemeente Kerkrade.
- Moet binnen maximale vergoeding vallen.

VERGOEDINGEN SPORT
5100A

Sport
Max. bedrag
€350 per jr.
Heel Parkstad









Max. bedrag

€ 350,00

€ 500

5110A

Sportkleding

Betreft alle sportverenigingen, maneges, sport- en fitnessscholen
Nieuwe activiteiten alleen na overleg met JFS toevoegen.
JFS checkt zelf of de vereniging is ingeschreven bij NOC*NSF.
Vergoeding voor (groeps)fitness vanaf 16 jaar.
Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt maatwerk.
In de bijlage staat met welke fitnessscholen wordt samengewerkt.
Vergoeding voor obesitas- en weerbaarheidstraining bij reguliere
sportverenigingen.
Geen vergoeding voor cafésporten: tafelvoetbal, dart, e.d.
Kampen georganiseerd door de sportclub waar het kind sport, worden vergoed
door JFS (mits budget toereikend is).

- Contributies en lesgelden
- Inschrijfgelden
- Contributie + kleding geldt als één
vergoeding
- Sporttas 1 x per twee jaar
- Incl. examengeld

- Per jaar.
- € 350 per kind.

Contributie Roda
€ 500 per jaar. Dit is inclusief kleding.

- Jeugdopleiding Roda JC kost € 500. Dit
mag in zijn geheel vergoed worden (Roda
JC Voetbalacademie)

Cool2Befit (= een programma)
€ 270 contributie
Kleding is maatwerk

- Dit geldt alleen voor kinderen die in
Kerkrade wonen.
- Wordt gezien als separate activiteit.
Kinderen mogen tevens een sport- of
cultuuraanvraag indienen.

- Bij getalenteerde kinderen eventueel
maatwerk leveren na overleg met JFS en
gemeente.

Compleet pakket inclusief trainingsjack en sporttas, hockeysticks, tennisrackets,
uitrusting paardrijden enz.
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€ 120,00 max. Dit bedrag maakt deel - Kleding (jaarlijks, aangeven wat nodig is)
uit van het totaalbedrag van € 350.
- Kleding kan/moet soms ook aangeschaft
4 t/m 18 jaar.
worden via de vereniging
- Evt. huurbedrag voor club-eigen
sportkleding.
- Koopadressen: Sport 2000, Bristol, Scapino
en iedere andere erkende sportzaak die
onze betalingsregeling accepteert.
- Geen vergoeding kleding zonder
contributie.

5130B

Zwemmen

Zwemdiploma A, inschrijfgeld en diplomageld.
De max. bedragen zijn alleen bestemd voor diploma-zwemmen. Aanvraag voor
zwemkleding wordt afgewezen.
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Richtlijnen zwemlessen
- Diploma A en B mag gevolgd worden naast een sport en/of culturele activiteit
- Een C-diploma wordt gezien als reguliere sport en het kind mag dus geen andere sport beoefenen
- Kinderen uit Kerkrade mogen wél een sport beoefenen naast het volgen van het C-diploma
- Voor Heerlen en Brunssum gelden specifieke regels (zie onderstaand kader)
- Een zwemaanvraag indienen kan voor kinderen vanaf 5 jaar
- Een zwemaanvraag voor het A-diploma wordt ingediend voor een periode van 12 maanden
- Een zwemaanvraag voor het B- en C-diploma wordt ingediend voor een periode van 6 maanden
- Een volgend diploma kan pas aangevraagd worden als het eerdere diploma behaald is
- Dit kan ook als de periode van de vorige aanvraag nog niet voorbij is (mits het diploma behaald is)
- Tip voor ouders: dien een vervolgaanvraag in als bekend is wanneer het kind mag afzwemmen
- In de aanvraag goed aangeven om welk diploma het gaat
- Aanvragen voor zwemkleding of attributen worden niet vergoed
- JFS volgt in samenwerking met de zwembaden de deelname van het kind
- De afgesproken tarieven moeten voldoende zijn om het betreffende diploma te behalen
- Mocht het bedrag toch niet toereikend zijn dan altijd overleg met JFS of er maatwerk geboden kan worden
- Eventueel maatwerk is alleen mogelijk als het kind frequent naar de les gaat; beoordeling is aan JFS/zwembad
- JFS heeft afspraken gemaakt met zwembaden mbt de tarieven. Onderstaand een overzicht hiervan:
Tarieven
Zwembad
Zwemcentrum In de Bende
Zwembad de Bronspot
Zwemvereniging Brunssumse Watervrienden
Laco Glanerbrook

A-diploma
B-diploma
€
565 €
178
€
489 €
113
€
385 €
385
€
900 €
225

C-diploma
€
€
€
€

178
160
385
200

Zwembad de Nieuwe Hateboer
Wellnesscentrum Theo Hoen
Zwembad Hoensbroek
Zwembad de Joffer
Zwemvereniging Oranje Nassau
Zwembad d’r Pool
Sportschool Sijben
Zwemschool Spekholzerheide
Zwemschool van Tongeren
Zwemvereniging Voerendaal (zwemscouts)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

125
175
155
200
190
160
250
215 (Geen eigen bijdrage ouders meer!)
235
96

625
800
675
600
700
695
744
900
850
384

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

199
175
155
200
190
160
250
215
235
96

Heerlen:
Schoolzwemmen in Heerlen is voor kinderen van groep 5 van de basisscholen in Heerlen die
nog niet beschikken over een A, B of C diploma en de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 zonder
zwemdiploma A. In Heerlen hebben alle scholen m.u.v. El Wahda, St. Gerardus Majella, Vrije
School Helianthus en de Vlieger (taalschool de werelddelen) schoolzwemmen. Voor de scholen
die geen schoolzwemmen hebben kan voor iedere groep een aanvraag worden ingediend cf.
de afsproken tarieven.

Brunssum:
Gemeente Brunssum vergoedt schoolzwemmen voor kinderen in groep 4. Deze kinderen
mogen geen zwemles via JFS volgen. Als ouders hun kinderen eerder willen laten starten met
zwemmen kunnen ze maximaal € 225 vergoed krijgen. Er kan dan geen reguliere sport meer
aangevraagd worden.
Kinderen uit Brunssum worden altijd doorverwezen naar Brunssumse Watervrienden of
Zwembad de Bronspot. Een ander zwembad is alleen na overleg mogelijk en zal behandeld
worden als maatwerk.
Kinderen die na groep 4 of tijdens groep 4 in Brunssum komen wonen en/of diploma A niet
behaald hebben tijdens het schoolzwemmen mogen hun A-diploma alsnog halen cf. de
afgesproken tarieven. Daarnaast mogen ze nog een andere sport beoefenen.
Als kinderen uit Brunssum op willen gaan voor hun B-diploma gelden de standaardregels voor
het B-diploma (zie richtlijnen en tarievenoverzicht).
Een C-diploma wordt gezien als reguliere sport.

Fitnessen via het Jeugdfonds Sport
Regio Parkstad





Jongeren van 16 jaar en ouder komen in aanmerking voor een vergoeding om te gaan fitnessen. Looptijd van de
vergoeding is in lijn met de algemene spelregels en er wordt voor een aaneengesloten periode van 12 maanden
en minimaal 1 keer per week gesport.
Fitness op jongere leeftijd kan eventueel maatwerk voor geboden worden (denk aan obesitas)
De maximale vergoeding voor 12 maanden is € 350. Hiermee zal niet bij iedere fitnessschool een heel jaar
gesport kunnen worden, ouders zullen soms een deel van het bedrag zelf moeten betalen.
Onderstaand is een overzicht toegevoegd van de fitnessscholen per gemeente incl. tarieven en welk aanbod men
hiervoor krijgt. Kinderen kunnen alleen kiezen voor een van deze fitnessscholen. Mocht er een reden zijn waarom
men toch voor een andere fitnessschool kiest dan zal dit in gezamenlijk overleg gaan. Opmerking: Jeugdfonds
Sport werkt om administratieve reden niet samen met Basic Fit. >> Als er een aanvraag hiervoor is, contact
opnemen met gezin en ze vragen om te kiezen uit onderstaande fitnesscholen.

Fitnessscholen per Parkstad-gemeente

Brunssum
 Anytime Fitness Brunssum ----------- € 350 (eigenlijk € 424,30) – onbeperkt sporten
 Sportschool Luc Smeets -------------- € 239,40 – onbeperkt sporten
 Femi-fit Brunssum ----------------------- € 258 – onbeperkt sporten
Beekdaelen
 Anytime Fitness Oirsbeek ------------ € 350 (eigenlijk € 424,30) – onbeperkt sporten
 Health Plus Oirsbeek - 1x per week € 222 en 2x per week € 300
 Fitnessplanet XL Hulsberg –--------- € 396 – onbeperkt sporten >> max. vergoed = € 350. Gezin moet zelf
bijbetalen.
Heerlen
 Fit For Free Heerlen -------------------- € 259,87 – onbeperkt sporten
 Anytime Fitness Heerlen -------------- € 440,35 – onbeperkt sporten >> max. vergoed = € 350. Gezin moet zelf
bijbetalen.
 Anytime Fitness Heerlen-Zuid ------- € 470,30 – onbeperkt sporten >> max. vergoed = € 350. Gezin moet zelf
bijbetalen.
 Gym-N-Juice
( in Rennemig/Heerlerheide) --------- € 228 – onbeperkt sporten
 XFit Heerlen ------------------------------ € 330 – 3 x per week
 Fit XL Heerlen --------------------------- € 294 – onbeperkt sporten
 Viking Brothers
(in Hoensbroek/Mariarade) ----------- € 320 – onbeperkt sporten
Kerkrade
 Anytime Fitness Kerkrade ------------ € 400,30 – onbeperkt sporten >> max. vergoed = € 350. Gezin moet zelf
bijbetalen.
 Centrum voor beweging en ontspanning - € 324 – 1 x per week
 Train Smart ------------------------------ € 192 1 x per week - € 240 2 x per week - € 288 3 x per week
Landgraaf
 Health Club Landgraaf ----------------- € 300 – onbeperkt sporten
 Anytime Fitness Landgraaf ----------- € 458,30 – onbeperkt sporten >> max. vergoed = € 350. Gezin moet zelf
bijbetalen.
Simpelveld
 Anytime Fitness Simpelveld --------- € 428,35 - onbeperkt sporten >> max. vergoed = €3 50. Gezin moet zelf
bijbetalen.
Voerendaal
 Anytime Fitness Voerendaal -------- € 467,30 – onbeperkt sporten >> max. vergoed = €3 50. Gezin moet zelf
bijbetalen.

