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Onderwerp
Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2022

Steenbergen; 8 maart 2022

Aan de Raad,

De Stichting Leergeld De Brabantse Wal verzorgt voor de gemeente Steenbergen de uitvoering 
van De Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 
(MPSK-regeling). De MPSK-regeling maakt mogelijk dat schoolgaande kinderen deel kunnen 
nemen aan de samenleving door het verstrekken van een voorziening ingeval de ouder(s) zijn 
aangewezen op een inkomen onder 12096 van de geldende bijstandsnorm. Een voorziening kan 
bijvoorbeeld gelegen zijn in een lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging, 
muziek, zwemmen ed. Voor leerlingen in het voorgezet onderwijs komt de aanschaf van een fiets 
en/of laptop in aanmerking voor vergoeding. Leergeld De Brabantse Wal zorgt -ná een toetsing 
door de gemeente- voor de verdere afwikkeling en de directe betaling aan een aanbieder. Ook 
Stichting Jarige Job past in de regeling. Deze stichting maakt verjaardagen voor kinderen van 4 
jaar tot en met 12 jaar tot een feest, ook als er thuis wat minder financiële middelen beschikbaar 
zijn om op school te trakteren.

Op grond van ervaringen in de uitvoering en een specifieke wijziging in de wet Vrijwillige 
Ouderbijdrage, wordt voorgesteld om de MPSK-regeling te wijzigen. Wat wijzigt er?

» Vergoedingen in natura voor het volgen van zelfverdedigingssporten, 
weerbaarheidsporten en vechtsporten worden toegestaan. Het beeld van 
zelfverdedigingssporten, weerbaarheidsporten en vechtsporten als extreme sport past 
niet meer bij het huidig tijdsbeeld en de behoefte van jongeren.

« Daarnaast verdwijnt het vergoeden van vrijwillige ouderbijdrage vanwege de Wetwijziging 
Vrijwillige ouderbijdrage. Door wetwijziging vrijwillige ouderbijdrage is het niet langer 
toegestaan om kinderen, waarvan de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalde, 
buiten te sluiten van activiteiten die de school aanbiedt (zowel binnen als buiten 
verplichte lesprogramma). De MPSK-regeling wordt nu aangepast n.a.v. deze 
wetswijziging.

« Tot slot wordt de maximumvergoeding van fiets, laptop/tablet, sportabonnement en 
zwemles verhoogt t.g.v. prijsstijgingen.

De beleidsregels zijn besproken met de cliëntenraad ISD Brabantse Wal en zij kunnen zich vinden 
in de voorgestelde wijzigingen.
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Hieronder een overzicht van het aantal Steenbergse kinderen welke de afgelopen járen een 
beroep heeft gedaan op de MPSK-regeling.

Jaar Aantal kinderen
2015 100
2016 113
2017 179
2018 183
2019 168
2020 181
2021 203

Het vervallen van de kosten voor schoolactiviteiten e.d. alsmede een lager aantal verstrekkingen 
van laptops, dekt naar verwachting het grootste deel van eventuele extra uitgaven vanwege 
gestegen prijzen. De MPSK-regeling is een zogenoemde open-eindregeling. Middels 
kwartaalrapportages wordt u periodiek op de hoogte gehouden omtrent de ontwikkeling van het 
aantal aanvragen en de hiermee gemoeid zijnde kosten.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgémee

len Belt, MBA

2


