
Gemeente Beemster 2021 

MeerDoen-regelingen 
 
 
 
 

Welke regelingen zijn er? 
 

Sportieve en culturele 

activiteiten voor kinderen en 

volwassenen 

Zwemdiploma A 

Collectieve aanvullende 

ziektekostenverzekering van 

Zilveren Kruis 

 
Compensatie eigen risico 

ziektekostenverzekering 

Wanneer komt u in aanmerking 
Bijstandsuitkering of laag inkomen 
Inwoners van de gemeente Beemster met een laag inkomen en weinig 
spaargeld of bezit kunnen gebruik maken van MeerDoen. 
U heeft een laag inkomen als u een bijstandsuitkering heeft of een ander 
laag inkomen. De gemeente kan een berekening maken of u recht heeft. 

 
Spaargeld en bezit 
Als u veel spaargeld heeft, of bezittingen met waarde, dan kunt u geen 
gebruik maken van MeerDoen. Bezittingen zijn bijvoorbeeld een auto, 
caravan, motor en dergelijke. Spaargeld en bezittingen van uw partner 
en minderjarige kinderen tellen ook mee. Ook een eigen huis in Neder- 
land of in het buitenland is een bezitting. Hier gelden aparte regels voor. 
U mag als alleenstaande € 6.295 aan spaargeld of bezittingen hebben. 
Voor gezinnen of alleenstaande ouders is dit bedrag € 12.590.  
 
Twijfelt u of u recht heeft op een vergoeding? Neem dan contact op met 
de gemeente. 
 
Wanneer aanvragen 

U kunt tot 1 januari 2022 uw aanvraag voor 2021 indienen. 

Sportieve en culturele activiteiten voor kinderen en 
volwassenen 
Wat houdt deze regeling in? 

U kunt een vergoeding vragen voor contributie voor sportverenigingen, 

bijbehorende sportkleding, lesgeld voor culturele activiteiten, 

toegangskaarten voor film, theater- en muziekvoorstellingen, entree voor 

een dierentuin of pretpark, een fiets, schoolreisjes, vast internet 

abonnement, ouderbijdrage en nog veel meer. 

 
Hoe hoog is de vergoeding? 

De maximale totale vergoeding bedraagt per jaar € 350 per kind en 

€ 100 per volwassene. 

Voor internet bedraagt de vergoeding maximaal €100 voor een alleenstaande 

en €150 per adres als u met meerdere volwassenen in één 

woning woont. De vergoeding geldt voor degene op wiens naam het 
abonnement is afgesloten. 

 
Wat zijn de voorwaarden? 

U kunt de vergoeding aanvragen voordat u de kosten moet betalen, of 

nadat u de kosten heeft betaald. Op verzoek moet u alle rekeningen of 

bonnetjes laten zien. Daarom moet u alle originele bonnen, nota’s en/of 

overschrijvingen goed bewaren. 
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Zwemdiploma A 
Wat houdt de regeling in? 

Kinderen vanaf 5 tot 18 jaar kunnen gratis 

het zwemdiploma-A halen. De zwemlessen 

zijn buiten schooltijd en worden gegeven in 

het Leeghwaterbad in Purmerend. 

 
U kunt geen kosten vergoed krijgen die u al 

heeft betaald. De kosten van de 

zwemlessen worden rechtstreeks betaald 

aan het Leeghwaterbad. 

 
Wat zijn de voorwaarden? 

Uw kind is minimaal 5 jaar en heeft nog geen 

zwemdiploma. Inschrijving voor de zwemlessen 

kan alleen in het Leeghwaterbad. 

Collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering 
Wat houdt de regeling in? 

Voor de collectieve verzekering heeft de gemeente 

Beemster afspraken gemaakt met Zilveren Kruis. 

Als u bij Zilveren Kruis een basisverzekering heeft 

afgesloten kunt u kiezen uit 3 soorten aanvullende 

Optimaal verzekeringen. 

U kunt het beste de aanvullende verzekeringen 

met elkaar vergelijken om te bekijken welke 

verzekering het beste bij u past. Het afsluiten van 

een ziektekostenverzekering is maatwerk. Voor 

informatie over de verschillende aanvullende 

verzekeringen, kunt u contact opnemen met 

Zilveren Kruis via de website www.zilverenkruis.nl 

of telefoonnummer (071) 7510033. 

 
U moet er wel rekening mee houden dat een 

goedkopere Optimaal verzekering betekent dat u 

misschien kosten zelf moet betalen, omdat deze 

niet worden vergoed. Deze kosten kunt u dan niet 

via de bijzondere bijstand terugvragen. 

 
Wat zijn de voorwaarden? 

U heeft een basisverzekering bij Zilveren Kruis en 

kiest één van de 3 aanvullende pakketten.  

Hoe aanvragen? 

• Bent u al collectief verzekerd via de gemeen- 

te? Dan hoeft u niet opnieuw aan te vragen. 

Gedurende het kalenderjaar kunnen aanvullende-  
en tandartsverzekeringen niet gewijzigd worden. 

• Als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis, u 

voldoet aan bovenstaande voorwaarden en u 

bent niet collectief verzekerd bij de gemeente, 

dan kunt u een aanvraag indienen voor een 

aanvullende Optimaal-verzekering.  

• Wij verzoeken u een kopie van uw polis mee 

te sturen bij de aanvraag. 

Compensatie eigen risico 
ziektekostenverzekering 
Wat houdt de regeling in? 
In 2021 bedraagt het wettelijk eigen risico voor de  

ziektekostenverzekering € 385. Als dit eigen risico voor 

€ 200 of meer is opgebruikt, kunt u een tegemoet- 

koming krijgen. 

 
Hoe hoog is de vergoeding? 

De tegemoetkoming bedraagt per jaar € 200 per 

persoon. 

 
Wat zijn de voorwaarden? 

U kunt de kosten vooraf aanvragen, maar u krijgt 

de vergoeding pas uitbetaald als u meer dan € 200 

van uw eigen risico in 2021 heeft betaald. U moet 

deze kosten kunnen aantonen met de afrekening 

van uw ziektekostenverzekering. Dit moet u doen 

vóór 1 januari 2022. 

 

 

 

 
 

 
Colofon 
Deze folder is een uitgave van de gemeente Beemster. Aan de 
teksten van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact 
Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met de gemeente 

Purmerend. Wij zijn bereikbaar op werkdagen 

tussen 9.00 uur en 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 

uur) op het nummer (0299) 452452. U kunt ons 

ook mailen met uw vragen via e-mailadres: 

meerdoen@purmerend.nl. Informatie over de 

regelingen kunt u tevens vinden op 

www.beemster.net/meerdoen. 

 

http://www.zilverenkruis.nl/
mailto:meerdoen@purmerend.nl
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