
Nieuws vanuit Gemeente Haarlemmermeer 

Gemeente Haarlemmermeer richt zich op dit moment op de gezinnen waar extra hulp nodig is.  

Hiervoor heeft zij informatie beschikbaar voor een Computerregeling en Kinderopvangtoeslag. Het 

verzoek is onderstaande informatie in de eerstvolgende nieuwsbrief van de school te plaatsen. Doel 

is erop gericht om vooral gedupeerde ouders te bereiken. Gezinnen kunnen hiermee worden 

geholpen. Computerregeling, armoedebeleid gemeente Haarlemmermeer: 

Dit is de link naar de pagina waar alle info ook te vinden is: 

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/computer-laptop 

· Met de computerregeling kunt u voor schoolgaande kinderen maximaal € 500 voor een computer 

of laptop met printer aanvragen. U krijgt van de gemeente het bedrag op uw rekening gestort (dit 

verandert hoogstwaarschijnlijk vanaf januari 2021) 

· U kunt maximaal 1 keer per 4 jaar gebruikmaken van de computerregeling. U kunt voor maximaal 2 

kinderen per huishouden een computer aanvragen. 

· Ook voor middelbare scholieren kunt u gebruik maken van de computerregeling. Als de school een  

computer verplicht stelt, kan er worden afgeweken van de maximale vergoeding of maximaal aantal 

computers. Biedt de school een regeling aan via The Rent Company of een computer via een 

huurkoop constructie? 

Ook voor deze computers kunt u een vergoeding krijgen uit de computerregeling. 

· De regeling geldt niet als u zelf al een computer of laptop heeft gekocht. De computerregeling is 

bedoeld voor de aanschaf van een computer als u die nog niet heeft.  

Andere eisen: 

· U woont in Haarlemmermeer. 

· Uw kind gaat naar de basisschool of voortgezet onderwijs in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar. · 

Op de website van Bereken uw recht kunt u zelf controleren of u een vergoeding kunt krijgen.  

· U heeft weinig spaargeld. Minder dan € 12.450. Dit bedrag geldt voor een echtpaar en een 

alleenstaande ouder. 

· Aanvragen gaat via Bereken uw Recht (te vinden via de link bovenaan deze mail)  

Kinderopvangtoeslag: 

De VNG en de Belastingdienst hebben afgesproken dat gemeenten ouders gaan helpen die zijn 

getroffen door de problemen bij de Belastingdienst, de problemen met de kinderopvangtoeslag. We 

weten niet om wie het gaat, omdat de Belastingdienst die gegevens niet mag doorgeven. We 

hebben daarom een meldpunt in gericht: kinderopvangtoeslag@haarlemmermeer.nl. In dit artikel 

staat wat meer informatie: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/meldpunt-gedupeerde-

ouders-toeslagenaffaire 

 


