Alkmaar, Bergen NH, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Uitgeest
Gezondheidszorg en welzijn
Bedrag
Aanvullende zorgverzekering
Volledige vergoeding,
Alleen als gezaghebbende het nalaat het kind te verzekeren.
maximaal € 500 per jaar.
Bij een voogdijmaatregel sluit de gecertificeerde instelling een aanvullende
zorgverkering af bij VGZ.
Lichamelijke, psychologische en
psychiatrische onderzoeken, therapieën
en medicijnen die niet geheel door de
zorgverzekering worden vergoed of die
niet meer worden vergoed omdat de
kosten boven de maximale vergoeding
uitkomen
Dagvergoeding bij bedplassen
(doktersverklaring nodig), indien geen
(volledige) vergoeding door de
zorgverzekeraar
Brillen & contactlenzen indien geen
volledige vergoeding door
zorgverzekeraar
Beugels en andere hulpmiddelen indien
geen volledige vergoeding door
zorgverzekeraar

Volledige vergoeding,
maximaal € 500 per jaar.

€ 0,50

€ 70

Volledige vergoeding,
maximaal € 500 per jaar.

Reiskosten en mobiliteit
Reiskosten in verband met de
Auto: boven 500 km € 0,19 per km
omgangsregeling en familiecontacten,
Ov: boven eigen bijdrage volledige
waarvoor het basisbedrag niet toereikend
vergoeding
is

Niet geheel door zorgverzekeraar vergoed of als de kosten boven de
maximale vergoeding uitkomen.
Alleen na overleg met de pleegzorgaanbieder.

Per dag, voor kinderen van 5 jaar en ouder.

Jaarlijks

Niet geheel door zorgverzekeraar vergoed of als de kosten boven de
maximale vergoeding uitkomen.
Alleen na overleg met de pleegzorgaanbieder.
Auto: eerste 500 km per jaar worden niet vergoed
Openbaarvervoer: eigen bijdrage € 95 per jaar
1 begeleider openbaarvervoer ook vergoed, eigen bijdrage € 95 per jaar
Vergoeding maximaal € 150 per maand of € 500 per jaar

Reiskosten in verband met veelvuldig
dokter-, ziekenhuis-, tandarts-,
therapiebezoek etc.

Auto: boven 20 km € 0,19 per km Auto: eerste 20 km, enkele reis, worden niet vergoed
Ov: boven eigen bijdrage volledige Eigen bijdrage openbaarvervoer € 3,80 enkele reis
vergoeding
1 begeleider openbaarvervoer ook vergoed, eigen bijdrage € 3,80 enkele
reis
Ov tarief 2e klas.

OV-kosten in het kader van het volgen
van voortgezet onderwijs

Auto: boven eigen bijdrage € 0,19
per km
Ov: boven eigen bijdrage volledige
vergoeding
Boven eigen bijdrage volledige
vergoeding, maximaal € 500 per
jaar.

Taxikosten leerlingenvervoer voor
speciaal onderwijs
Aanschaf fiets of bromfiets (met
bijkomende kosten: helm, verzekering,
examen, brommerrijbewijs, reparaties)
Aanschaf aangepaste fiets
Opvang en onderwijs
Tussen-schoolse opvang bij
continurooster
School- en beroepskeuzetest
Ouderbijdrage (inclusief schoolreis)
basisonderwijs
Ouderbijdrage voortgezet onderwijs
Schoolexcursies, schoolreizen en
werkweken voortgezet onderwijs

4 t/m 11 jaar € 75
12 t/m 20 jaar € 150
€ 250
50% van de kosten,
maximaal € 500 per jaar.

Eigen bijdrage pleegouders € 20 per maand
OV tarief 2e klas

Alleen als leerlingen niet in aanmerking komen voor leerlingenvervoer
gemeenten
Eigen bijdrage pleegouders € 20 per maand.
1 x per 2 jaar

Op medische indicatie
Vergoeding alleen na overleg.

€ 250
€ 80

Eenmalig
Jaarlijks

€ 230
€ 250

Jaarlijks
Jaarlijks

Bijlessen en huiswerkinstituut

50% van de kosten,
maximaal € 500 per jaar.

Vergoeding alleen na overleg.

Aanschaf computer en laptop
Aanschaf boeken en leermiddelen
voortgezet onderwijs

€ 300
Volledige vergoeding,
maximaal € 500 per jaar.

1 x in de 3 jaar
Vergoeding boeken en leermiddelen die verplicht zijn voorschreven.

Lesgeld

€ 500

Alleen als er geen gebruik kan worden gemaakt van de voorliggende
voorziening studiefinanciering.

Kosten kinderopvang 0 - 4 jarige bij
crisisopvang

€ 500

Alleen vergoeding als er geen gebruik kan worden gemaakt van de
kinderopvangtoeslag.

€ 500

Alleen als gezaghebbende het nalaat het kind te verzekeren.
Bij een voogdijmaatregel betaalt de gi de verzekering.

€ 500

Vergoeding na overleg

Schade
Eigen risico aansprakelijkheidsverzekering
Schade aan bezittingen van de
pleegouders of derden die niet door de
aansprakelijkheidsverzekering worden
vergoed
Overig
Zwemles
Muziekles en sporten
Verbouwingskosten huis pleegouders
Inrichten slaapkamer
Begrafenis en crematie
Identiteitsbewijs en paspoort, inclusief
pasfoto
Uittreksel geboorteregister
Naamswijziging
DNA-onderzoek

€ 300
€ 250
€ 500
€ 300
€ 500
Identiteitskaart €35
Paspoort € 55
€ 15
€ 500
€ 200

Jaarlijks, vanaf 6 jaar t/m zwemdiploma C
Jaarlijks, betaling 1e sport uit pleegvergoeding
Eenmalig
Eenmalig
Verklaring dat wettelijke vertegenwoordiger de kosten niet kan vergoeden.
Identiteitskaart heeft de voorkeur

Eenmalig
Eenmalig

