REGELING UITBREIDING MEEDOEN KINDEREN VAN 0 TOT 4 JAAR 2017
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk.

Gelet op artikel 35 Participatiewet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;
Overwegende dat,

Kinderen die jonger zijn dan 4 jaar ook activiteiten moeten kunnen doen met de ouders, of moeten
kunnen deelnemen aan peuter- kinderopvang voor de algehele ontwikkeling;

Besluit

de “Regeling uitbreiding Meedoen kinderen 0 tot 4 jaar 2017” vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

Rechthebbende; het kind van 0 tot 4 jaar waarvan de ouders recht hebben op de
Ridderkerkpas.

Artikel 2 Kindpakket 0 tot 4 jaar
2.1 Het rechthebbende kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, krijgt per kalenderjaar een
tegemoetkoming van 200 euro.
2.2 De tegemoetkoming mag worden gebruikt voor alles wat is beschreven bij het kindpakket
artikel 3 van de verordening Meedoen Ridderkerk, inclusief kosten van peuter- of
kinderopvang.
2.3 Uitbetaling; de kinderen krijgen een eigen pas waar het tegoed op wordt gestort vanaf 1
januari 2018.
2.4 Voor de tegemoetkoming 2017 vindt er een eenmalige uitbetaling plaats aan de ouders met
een Ridderkerkpas. Er is geen recht op een vergoeding over voorgaande jaren.
Artikel 3 Aanvragen
3.1 De overige bepalingen van artikel 3,4.5,6 en 7 van de verordening Meedoen Ridderkerk 2017
zijn ook van toepassing op deze regeling.
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Artikel 4 Inwerkingtreding
4.1 De Regeling uitbreiding Meedoen kinderen 0-4 jaar 2017. treedt in werking vanaf het
kalenderjaar 2017.
4.2 De regeling geldt tot het moment waarop de verordening Meedoen Ridderkerk is aangepast
en de doelgroep van 0 tot 4 is opgenomen.

TOELICHTING

Kindpakket voor kinderen van 0-4 jaar
Deze leeftijdsgroep is uitgesloten van het recht volgens de verordening Meedoen Ridderkerk. Dit is
gedaan omdat kinderen van deze leeftijd nog niet in clubverband of individueel dingen doen. Er zijn
veel vragen over gesteld vanuit de samenleving en de adviesraden. Ouders met kleine kinderen willen
ook graag activiteiten doen. Een veel voorkomende vraag betreft de kosten van de peuteropvang,
daar is veel behoefte aan. De tegemoetkoming kan daarom worden besteed aan dezelfde kosten die
genoemd staan in de verordening Meedoen Ridderkerk, inclusief de kosten van peuteropvang. De
hoogte van de tegemoetkoming is lager vastgesteld dan van de oudere kinderen, deze kinderen gaan
immers nog niet naar school en zijn nog niet zo actief. Kinderen van 0 tot 4 jaar krijgen een
tegemoetkoming van 200 euro per kind per jaar.
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