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Beleidsregels vergoeding ouderbijdrage schoolfonds schooljaar 2016-2017
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard ;
Overwegende
dat het wenselijk is een regeling vergoeding ouderbijdrage schoolfonds voor het schooljaar 2016-2017
in te voeren
hiervoor beleidsregels als bedoeld in artikel 4:8 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht op te stellen
BESLUIT
Vast te stellen de volgende beleidsregels vergoeding ouderbijdrage schoolfonds schooljaar 2016-2017

Beleidsregels vergoeding ouderbijdrage schoolfonds schooljaar 2016-2017 gemeente Heerhugowaard
Artikel 1 Doel van de uitvoeringsregeling
Deze beleidsregels hebben als doel te voorzien in het verstrekken van een vergoeding voor indirecte
schoolkosten, die door de ouder(s) worden betaald in de vorm van een ouderbijdrage aan het schoolfonds
van de onderwijsinstelling waar zijn kind onderwijs volgt.

Artikel 2 Begripsbepalingen
1.
2.

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet anders worden omschreven
hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard
a.
ouderbijdrage schoolfonds: vrijwillige bijdrage die door de ouder aan de onderwijsinstelling
b.
wordt betaald voor het fonds waarmee de school allerlei extra schoolse en buitenschoolse
activiteiten financiert.

Artikel 3 Doelgroep
Deze beleidsregels zijn van toepassing op een persoon die woonachtig is in de gemeente Heerhugowaard,
die beschikt over een (gezins-)inkomen als bedoeld in artikel 5 van de Participatiewet, die een ten laste
komen kind heeft dat onderwijs volgt bij een onderwijsinstelling waarvoor hij een ouderbijdrage aan
het schoolfonds betaalt en in het bezit is van de Huygenpas.

Artikel 4 Aanvraag
1.
2.

3.
4.

5.

De persoon als bedoeld in artikel 3 en artikel 5 van deze beleidsregels, komt op vertoon van de
Huygenpas aan de school in aanmerking voor een vergoeding van de ouderbijdrage.
Indien de persoon als bedoeld in artikel 3 en artikel 5 van deze beleidsregels niet in het bezit is
van de Huygenpas dan kan de bijdrage ook worden aangevraagd middels een daartoe bestemd
formulier.
De vergoeding wordt rechtstreeks aan de school van het kind uitbetaald.
De school vraagt het budget aan en levert daartoe een door het college opgesteld declaratieformulier in waaruit in ieder geval blijkt:
de hoogte van de ouderbijdrage
a.
de naam van het kind, het nummer van de Huygenpas van het gezin waarvan het kind deel
b.
uit maakt en het BS nummer.
Een aanvraag kan uiterlijk worden ingediend tot en met 30 juni 2017.

Artikel 5 Draagkracht
1.

2.

1

De vergoeding als bedoeld in artikel 6 van deze beleidsregels wordt verstrekt aan de persoon van
wie het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. De kostendelersnorm is niet van toepassing op deze beleidsregels.
Bij het vaststellen van de hoogte van het inkomen en vermogen wordt hetgeen is bepaald in paragraaf 3.4 van de Participatiewet in acht genomen
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Artikel 6 Hoogte van de verstrekking
1.

2.

De hoogte van de verstrekking per ten laste komend kind voor kinderen in de basisschoolleeftijd
en voor kinderen die voortgezet onderwijs volgen wordt vastgesteld op het werkelijke bedrag dat
verschuldigd is aan de ouderbijdrage.
Voor kinderen in het basisonderwijs wordt maximaal € 55,-- vergoed en voor kinderen in het
voortgezet onderwijs maximaal € 115,--.

Artikel 7 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van belanghebbende afwijken van de bepalingen in
deze beleidsregels, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werken terug tot en
met 1 juli 2016. De beleidsregels worden ingetrokken met ingang van 1 juli 2017.

Artikel 9 Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels vergoeding ouderbijdrage schoolfonds
schooljaar 2016-2017.
Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders gemeente Heerhugowaard
van 16 augustus 2016
De secretaris De burgemeester
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