BELEIDSREGELS JEUGDREGELING 2018 HET PLEIN ZUTPHEN
Waarom de Jeugdregeling 2018?
Op 3 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Zutphen de beleidsnota Armoede en schulden vastgesteld.
Daarin is vastgelegd dat de extra gelden die Zutphen krijgt om de armoede onder kinderen terug te
dringen volledig worden gebruikt voor dit doel. Belangrijkste onderdeel vormt de invoering van een
‘kindpakket’. Het college van Zutphen heeft besloten dat de bevindingen en aanbevelingen van het
rapport Geld en meer, opgesteld n.a.v. workshops op Zutphense scholen onder 400 kinderen,
meegenomen dienen te worden bij de invulling van het ‘kindpakket’. Input hiervoor komt ook uit de
bestedingen van de eenmalige Kindregeling 2017 en de bevindingen van de bijeenkomst met
scholieren over geldstress. Op basis hiervan gaat de Jeugdregeling 2018 uit van een vrije besteding
binnen zekere grenzen. Deze grenzen worden aangegeven in de beleidsregels. In navolging van de
Kindregeling 2017 is de Jeugdregeling 2018 een declaratieregeling, en geen in natura verstrekking.
Om te benadrukken dat het gaat om inkomensondersteuning ten behoeve van (jonge) kinderen (4
tot 12 jaar) én jongeren (12 tot 18 jaar) , spreken we van een Jeugdregeling.
Wat is het doel van de Jeugdregeling 2018?
Deze regeling is bedoeld als een extra financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag inkomen.
De regeling levert een bijdrage in kosten die gemaakt worden ten behoeve van kinderen in het gezin.
Hieronder wordt beschreven welke uitgaven voor vergoeding in aanmerking komen.
Wat is de wettelijke grondslag van de Jeugdregeling 2018?
De bijdrage die wordt vertrekt in het kader van de Jeugdregeling (zie hieronder) moet worden gezien
als een vorm van bijzondere bijstand, zoals vastgelegd in artikel 35, eerste lid van de Participatiewet.
Wanneer heb je recht op de Jeugdregeling 2018?
De aanvrager is ingeschreven in de Basisregistratie personen van Zutphen en heeft de Nederlandse
nationaliteit of een geldige verblijfstitel. Hij of zij is 18 jaar of ouder en heeft één of meerdere
inwonende kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 18 jaar. Deze kinderen staan eveneens
ingeschreven in de Basisadministratie personen van Zutphen.
De aanvrager ontvangt op de datum van de aanvraag een uitkering Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz,
zak- en kleedgeld bij verblijf in een inrichting, periodieke bijzondere bijstand of heeft een inkomen
dat niet hoger is dan 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, zoals vastgelegd in de
Participatiewet. De kostendelersnorm is niet van toepassing. Er wordt uitgegaan van het inkomen
waarover iemand de beschikking heeft. Dit moet blijken uit feitelijke gegevens (bijvoorbeeld:
wettelijke of minnelijke schuldsanering).
De aanvrager heeft op de datum van de aanvraag een vermogen dat niet boven de vermogensgrens
van de Participatiewet ligt (artikel 34).
De aanvrager heeft aantoonbare uitgaven ten behoeve van zijn kind(eren). Hierbij kan met name
gedacht worden aan kleding, schoeisel, sportkleren, speelgoed, inrichting eigen kamer, hobbies,
school- en studiespullen, laptop/computer, fiets, uiterlijk verzorging (bijvoorbeeld kapper), boeken,
cadeau verjaardag, sint en kerst, boeken, uitje of vakantie.
Uitgaven die niet in aanmerking komen voor vergoeding, zijn:
-reguliere uitgaven voor eten en drinken

-uitgaven voor sport, cultuur en maatschappelijke participatie die ook vergoed kunnen worden via de
Meedoen-regeling of Stichting Leergeld Zutphen en het Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland
-kosten voor huiswerkbegeleiding (vergoeding is mogelijk via Stichting Leergeld en het
Huiswerkfonds van het Onderwijs Zorg Centrum; indicatie via scholen)
De aanvrager geeft op het aanvraagformulier aan welke uitgaven hij heeft gedaan of wil doen. De
besteding van het geld kan achteraf gecontroleerd worden door Het Plein.
De aanvraag kan worden gedaan tot uiterlijk 1 januari 2019. De uitgaven zijn gedaan in de periode 1
juni 2018 tot 1 januari 2019.
Wat kun je krijgen?
€ 185,- voor een kind.
Hoe kun je de Jeugdregeling 2018 krijgen?
Er kan een aanvraag worden gedaan via Bereken uw Recht Plus. Inwoners van de gemeente Zutphen
die bekend zijn bij Het Plein omdat zij een bijstandsuitkering ontvangen of een gebruik maken van
minimaregelingen worden actief benaderd en krijgen een eenvoudig aanvraagformulier opgestuurd.
Wanneer krijg je de Jeugdregeling?
Tussen de datum van de aanvraag en het besluit op de aanvraag liggen uiterlijk 8 weken, maar Het
Plein streeft er naar om binnen 4 weken een besluit te nemen. De aanvrager kan in bezwaar gaan
tegen het besluit op zijn aanvraag.
Wanneer gelden deze beleidsregels?
De beleidsregels Jeugdregeling 2018 zijn vastgesteld door het Dagelijks bestuur van Het Plein op 5 juli
2018. Deze beleidsregels gelden vanaf het moment dat deze regels bekend gemaakt zijn (enkele
dagen na de vaststelling) tot 1 januari 2019.
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