VOORWAARDEN REGELING STUDIE-PC WIJK BIJ DUURSTEDE 2017
Inleiding
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft besloten computers te verstrekken aan kinderen uit Wijk bij
Duurstede die vanaf september 2017 in groep 8 van de basisschool zitten. De gemeente verstrekt één
computer en printer per kind inclusief een eenmalige tegemoetkoming in de kosten voor een
internetaansluiting van € 100,-. Indien meerdere pc’s per gezin worden aangevraagd gelden andere
regels.*)
Ook gelden er andere regels als de school vereist dat er gebruik wordt gemaakt van een laptop/tablet. **)
De uitvoering van het minimabeleid wordt gedaan door de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme
Rijn Heuvelrug (RDWI KRH).
Wanneer komt uw kind in aanmerking?
- als het thuiswonende ten laste komende eigen kind, stiefkind of pleegkind in Wijk bij Duurstede
woont
- als uw kind op de peildatum (1 september 2017) in groep 8 zit van de basisschool
**)
- als uw gezin een inkomen heeft tot 110% van de bijstandsnorm
- als uw kind en u deelneemt aan de door de gemeente aangeboden gratis cursus/instructie.
U moet de studie-pc aanvragen via de snelbalie.
Waaraan voldoet de studie-pc met toebehoren?
De studie-pc en bijgeleverde printer zijn geschikt voor het volgen van voortgezet onderwijs en is voorzien
van de software programma’s Word, Excel en Power Point.
Wat is inbegrepen in de regeling?
Een personal computer met printer en een eenmalige bijdrage van € 100,- in de kosten van een
internetaansluiting. Eenmalig wordt bij plaatsing van de pc en printer één cartridge bijgeleverd.
Instructie.
De personal computer met toebehoren wordt bij u thuis geplaatst. Uw kind krijgt persoonlijke instructie
over het gebruik van de computer.
Niet inbegrepen: vergoedingen reparaties, papier, cartridges etc. Hiervoor dient u zelf te zorgen.
Levering van de studie-pc
- De studie-pc en printer worden geleverd en geplaatst op het woonadres van het kind in Wijk bij
Duurstede. In geval van co-ouderschap wordt de inschrijving van het kind in de gemeentelijke
basisadministratie aangehouden.
- De eenmalige tegemoetkoming in de kosten van de internetaansluiting wordt overgemaakt op het
rekeningnummer dat u op het aanvraagformulier heeft opgegeven.
- De computer wordt na levering eigendom van het rechthebbende gezin.
VERKLARINGEN
*) Meerdere pc’s met toebehoren per gezin aanvragen?
Als uw kinderen tot de doelgroep behoren is het mogelijk om meerdere pc’s per gezin aan te vragen.
Er gelden dan echter andere regels, namelijk:
- per gezin kunnen maximaal 2 pc’s binnen 3 jaar aangevraagd worden.
- indien meerdere pc’s binnen 3 jaar in een gezin worden geplaatst dan wordt in totaal één printer
meegeleverd en wordt in totaal één keer de eenmalige tegemoetkoming in de kosten van € 100,voor een internetaansluiting uitgekeerd.
**) Als de school dit vereist kan i.p.v. een pc een laptop/ tablet aangevraagd worden. Hiervoor moet u een
schriftelijke verklaring van de school toevoegen bij dit aanvraagformulier.
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Bijstandsnormen vanaf 1 januari 2017 (inclusief vakantietoeslag)
Vanaf 21 jaar tot
pensioengerechtigde-leeftijd
Alleenstaande 21 jaar tot
pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande ouder 21 jaar tot
pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwden of samenwonenden

100% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm

982,79

1.031,93

982,79

1.031,93

1.403,98

1.528,53

Vanaf pensioengerechtigde
leeftijd
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden of samenwonenden

100% bijstandsnorm

Vermogensgrenzen vanaf
1 januari 2017
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gezin of samenwonende

1.104,14
1.104,14
1.508,06

1.214,55
1.214,55
1.658,87

5.940,00
11.880,00
11.880,00

5.940,00
11.880,00
11.880,00

*Toetsbedragen peildatum 1 juli 2017
**Er zal bij de toekenning worden uitgegaan van de bijstandsnormen die per 1 juli 2017 zullen
gelden.
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