> INFO
HUISWERKCOMPUTERREGELING

Kinderen in het voortgezet onderwijs kosten geld. Veel geld. Zeker als u als ouder moet
rondkomen met een kleine portemonnee. De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
vinden dat u in dat geval een financieel steuntje in de rug kunt gebruiken. Daarom hebben de
gemeenten samen met Baanbrekers een regeling bedacht: de huiswerkcomputerregeling.

> WAT HOUDT DE REGELING IN?
Met de huiswerkcomputerregeling kunt u een vergoeding ontvangen voor de aanschaf van een
huiswerkcomputer met software en een internetaansluiting. De vergoeding is maximaal 300 euro.

> WELKE VOORWAARDEN ZIJN ER?








U bent inwoner van de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.
U heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum.
U heeft weinig tot geen vermogen.
U heeft één of meerdere schoolgaande kinderen tot achttien jaar in het voortgezet onderwijs.
Uw kind/kinderen woont/wonen nog thuis.
U heeft de afgelopen vijf jaar nog geen gebruik gemaakt van deze regeling.
Bent u geen ouder, maar wel verzorger van één of meerdere schoolgaande kinderen tot 18 jaar
in het voortgezet onderwijs? Dan komt u wellicht ook in aanmerking.

> INFO
HUISWERKCOMPUTERREGELING
> HOE WERKT HET?
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u deze stappen zetten:
 Vraag een aanvraagformulier bijzondere bijstand aan bij Baanbrekers: 0416 67 10 00. Mailen kan
ook: info@baanbrekers.org. U kunt het formulier ook afhalen bij Baanbrekers of bij het Zorgloket
of Servicepunt in uw gemeente:
o Loket maatschappelijke ondersteuning (Raadhuisplein 16 in Drunen)
o Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg (op afspraak: 0416 28 92 47)
o WaalwijkWijzer (Taxandriaweg 6 in Waalwijk, ingang Winterdijk)
 Vul het aanvraagformulier in. Stuur het formulier met de gevraagde andere documenten terug
naar Baanbrekers.
 Baanbrekers bekijkt uw formulier en de documenten. Dan nemen wij een besluit. U ontvangt
hierover een brief. In deze brief kunt u lezen of u in aanmerking komt voor de regeling. Ook leest
u wat uw maximale vergoeding is.
 U koopt een computer bij een leverancier die u zelf uitzoekt.
 U regelt een internetaansluiting bij een provider die u zelf uitzoekt.
 U maakteen kopie van de aankoopbon van de computer. Deze kopie levert u bij ons in.
 Baanbrekers maakt het geld over op uw rekening.
 U kunt er ook voor kiezen om de rekening direct door ons te laten betalen aan de leverancier. Dit
kunt u aangeven op het aanvraagformulier voor bijzondere bijstand.

> MEER WETEN?
Neem dan contact op met (uw contactpersoon bij) Baanbrekers.

