
Armoede 

 

Landelijk zijn het grootste deel van de Klijnsma-gelden verdeeld tussen: 

a.  Jeugdsportfonds 

Voor sportactiviteiten van kinderen tussen de 4 -18 jaar 

b.  Stichting Leergeld 

Voor binnen- en buitenschoolse activiteiten van kinderen tussen 4 -18 jaar 

c. Stichting Jarige Job 

Geeft verjaardag box van € 35,00 aan kinderen tussen 4 -12 jaar. 

d.  Jeugdcultuurfonds 

Voor activiteiten van kinderen tussen 4-18 jaar op kunst- en cultuurgebied 

e.  Nationaal Fonds Kinderhulp 

Geeft praktische ondersteuning voor alledaagse dingen (fiets, kleding), 

ontspanning (dagje uit) en ontwikkeling (sport, muziekles) aan kinderen in 

armoedesituaties.  

 

 

Welke regelingen heeft de gemeente Haren? 

 

 Bijzondere bijstand  voor bijzonder noodzakelijke kosten. Dit wordt individueel 

bepaald. 

 

Hieronder vallen ook de volgende doelgroepregelingen:  

a.  Vergoeding schoolkosten voor kinderen die voor het eerste jaar de 

middelbare school bezoeken. Max imaal bedrag is € 200,00 per kind. 

b.  Computer regeling voor kinderen die voor het eerste jaar de middelbare 

school bezoeken. Maximaal bedrag € 500,00 

c. Vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten  die een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben of een WMO-indicatie 

Maximale vergoeding is € 250,00 per persoon. 

 

 Participatiefonds 

Voor sociaal-culturele activiteiten voor inwoners met een inkomen van 110% 

van het netto minimumloon. Max imale vergoeding € 200,00 per jaar voor 

alleenstaande,  € 300,00 per jaar voor echtpaar/samenwonenden +  € 100,00 per 

jaar per kind jonger dan 18 jaar.  

 

 Individuele inkomenstoeslag 

Vergoeding tussen de € 388,00 - € 555,00 op jaarbasis (afhankelijk van 

leefsituatie) voor inwoners die 3 jaar of langer over 110% van het netto 

minimumloon beschikken 

 

 Studietoeslag 

Voor studerenden die niet in staat zijn het wetteli jk minimumloon te verdienen  

€ 100,00 per maand gedurende 4 jaar. 

 

 Collectieve zorgverzekering 

Premieverlaging en uitbreiding zorgpakket voor inwoners met een inkomen tot 

110% van het netto minimumloon.  



Welke instellingen ontvangen van de gemeente Haren subsidie of leveren 

produkten/diensten? 

 

 Stichting Leergeld 

Voor binnen- en buitenschoolse activiteiten van kinderen tussen 4 -18 jaar 

 

 Stichting Jeugdsportfonds 

Voor sportactiviteiten van kinderen tussen de 4 -18 jaar 

 

 Humanitas thuisadministratie 

Voor ondersteuning door vrijwil l igers bij het op orde brengen van de administratie.  

Maximale periode 1 jaar. 

 

 Kledingbank Maxima 

Voor gratis kleding voor inwoners met een inkomen  tot 110% van het wetteli jk 

minimumloon. 

 

 Provinciaal Groninger studiefonds 

Voor studerenden met een minimuminkomen die geen beroep kunnen doen op DUO.  

 

 Gemeenteli jke Kredietbank Assen 

Voor het verstrekken van leningen/kredieten aan inwoners die geen beroep kunnen 

doen op reguliere bankinstell ingen. 

 

 De algemene voorzieningen  op grond van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 

- De was-en str i jkservice 

- De algemene voorziening voor administratieve ondersteuning  

 

 

Welke informatievoorzieningen zijn er? 

 Bereken uw recht 

Het berekenen van tegemoetkomingen bij gemeente en overheid voor minima. 

 Stichting Torion / HIT- team 

 Buurtbox  

 Formulierenbrigade van Torion 

 Juridisch Loket Groningen 

 www.studiemetkind.nl 

 

Welke overige organisaties geven ondersteuning? 

 

 Belastingdienst  - kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag 

 Voedselbank Groningen 

 Humanitas – vakantiebank en vakantieweken 

 Stichting Tuingeluk. 

 Speelgoedbank Amalia – Hoogezand 

 Kerken  

 

 

 



Cijfers: 

 

Het aantal aanvragen over 2016: 
 Minimabeleid:    311 
 Bijzondere bijstand:   310 

 
Leergeld had in 2015:    32 aanvragen uit 24 gezinnen 
JeugdSportFonds had in 2015:     8 aanvragen 
 
Budget bijzonder bijstand  € 192.000 (2016)  
Minimabeleid    €   79.000 (2016) 

 


