
West Friesland (uitgezonderd Hoorn)

Voltijdpleegouders Vrijwillige plaatsing, OTS & Pleegoudervoogdij, Voogdij bij Gecertificeerde Instelling

Aanvullende ziektekostenverzekering Vergoeding tot maximale bedrag van € 500 per jaar.

Fiets 4 t/m 11 jaar:     € 75

12 t/m 20 jaar:   € 150

Vergoeding 1x per 2 jaar.
Schoolreis / (vrijwillige) ouderbijdrage basisonderwijs € 80 per jaar.

(Vrijwillige) ouderbijdrage voortgezet onderwijs € 230 per jaar.

Schoolreis / werkweek voortgezet onderwijs € 250 per jaar.

Laptop, boeken en leermiddelen € 300 eenmalig.

Alleen als de school dit verplicht voorschrijft (kopie uit schoolgids). 
Zwemles € 300,- per jaar.

Vanaf 6 jaar t/m zwemdiploma C.
Bijlessen € 300 per jaar.

Bril, lenzen € 70 per jaar.

Alleen als de verzekeraar geen volledige vergoeding geeft of als de kosten boven de maximale 

vergoeding uit komen.

Contactlenzen vanaf 12 jaar.
Medische kosten Alleen als de verzekeraar geen volledige vergoeding geeft of als de kosten boven de maximale 

vergoeding uit komen.

Vergoeding alleen na overleg.
Beugels en andere hulpmiddelen Alleen als de verzekeraar geen volledige vergoeding geeft of als de kosten boven de maximale 

vergoeding uit komen.

Vergoeding alleen na overleg.
Schade aan bezittingen Alleen als de schade niet vergoed wordt door een aansprakelijkheidsverzekering.

Vergoeding alleen na overleg.
Uitvaartkosten pleegkind Vergoeding na overleg indien overschrijden maximum bedrag van € 500.

DNA onderzoek Geen vergoeding gemeente, tenzij noodzakelijk om medische redenen. Maximaal € 500.

Identiteitsbewijs en paspoort inclusief pasfoto

Uittreksel geboorteregister

Naamswijziging Vergoeding in overleg. 

Verbouwingskosten huis pleegouders;  Maximaal € 500 (mits geen andere vergoedingen vanuit deze regeling).

Reiskosten:

Deeltijdpleegouders Vrijwillige plaatsing, OTS & pleegoudervoogdij, voogdij bij Gecertificeerde Instelling

Reiskosten voor ophalen en wegbrengen kind thuisbasis. Auto:

-       Eerste 20 km, enkele reis, wordt niet vergoed.

-       Vergoeding € 0,19 per km.

Openbaarvervoer:

-       Eigen bijdrage € 5 enkele reis.

-       1 begeleider ook vergoed, eigen bijdrage € 5 enkele reis.

-       Openbaar vervoer tarief 2e klas.

-       Declareren openbaar vervoer met betaalbewijs van de reis.
Voltijdpleegouders Vrijwillige plaatsing, OTS & Pleegoudervoogdij, Voogdij bij Gecertificeerde Instelling

Reiskosten naar rechtbank Auto:

-       Eerste 20 km, enkele reis, wordt niet vergoed.

-       Vergoeding € 0,19 per km.

Openbaarvervoer:

-       Eigen bijdrage € 5 enkele reis.

-       1 begeleider ook vergoed, eigen bijdrage € 5 enkele reis.

-       Openbaar vervoer tarief 2e klas.

-       Declareren openbaar vervoer met betaalbewijs van de reis.
Extreem hoge reiskosten die moeten worden gemaakt in het kader van 

omgangsregeling met biologische ouders.

Auto:

-       Eerste 500 km per jaar wordt niet vergoed.

-       Vergoeding € 0,19 per km.

Openbaarvervoer:

-       Eerste € 250 per jaar wordt niet vergoed (reiskosten pleegkind en 1 begeleider).

-       Openbaar vervoer tarief 2e klas.

-       Declareren openbaar vervoer met betaalbewijs van de reis.


