
Kindpakket

MEEDOEN MET KINDPAKKET 
EN  STADSPAS
Heeft u een laag inkomen? Dan komt u in aanmerking voor 
een stadspas tegen een gereduceerd tarief.  
Inwonende kinderen komen dan in aanmerking voor het 
Kindpakket en een gratis stadspas.

Veliques augiam conseq



Wanneer u van een minimum inkomen moet rondkomen blijft er vaak 
weinig geld over. Vooral extra activiteiten voor uzelf en kinderen kosten 
meer geld dan u kunt missen. Om gezinnen met een laag inkomen te 
ondersteunen in de kosten is er de stadspas en het Kindpakket. 

Met het Kindpakket vergoedt de gemeente onder meer de kosten voor het 
lidmaatschap van sportverenigingen of kosten voor muziek- en zwemlessen.
Kinderen van 4 t/m 17 jaar krijgen een jeugdtegoed van a 150,- voor het 
kopen van spullen voor school, sport of cultuur. 

Het Kindpakket bestaat uit:

1. Gratis Rotterdampas Kinderen t/m17 jaar krijgen de pas gratis als 
 minimaal één van de ouders een Rotterdampas  
van € 5,- heeft. 

Op de Rotterdampas

2. Jeugdtegoed voor 
 kinderen van 4 t/m 17 jaar

Elk kind krijgt a 150,- op de Rotterdampas gestort 
voor het kopen van kinderkleding, schoolspullen en 
spullen voor sport of cultuur. Met de pas kan afge-
rekend worden in de winkels en bedrijven in Gouda 
en de regio die aangesloten zijn bij het Kindpakket1. 
Het bedrag moet besteed worden in het jaar dat de 
Rotterdampas geldig2 is, daarna vervalt het (rest)
bedrag. 

3. Tegoedbonnen voor een 
activiteit naar keuze

Met de Rotterdampas kunnen kinderen t/m 17 jaar 
korting krijgen op sport-, cultuur- of muzieklessen bij 
één van de aangesloten organisaties1. Eénmaal per 
jaar is het mogelijk van activiteit te wisselen

Aan te vragen bij de gemeente

4. ID-kaart voor  kinderen van 
14 t/m 17 jaar 

U kunt  éénmalig voor kinderen van 14 t/m 17 jaar 
gratis een ID-kaart aanvragen bij de gemeente 
 Gouda. Daarmee kan voldaan worden aan de 
 wettelijke identificatieplicht.

5. Schoolkostenregeling  
voor onvermijdelijke 
schoolkosten 

Sommige schoolkosten kunt u declareren bij 
de  gemeente Gouda. De bedragen hiervoor zijn 
 begrensd. Kijk voor meer informatie op  
www.gouda.nl/kindpakket 

6. Kortdurende kinderopvang 
voor peuters 

Twee dagdelen per week kan/kunnen uw peuter(s) 
gratis naar de peuteropvang.

1 Kijk op www.gouda.nl/kindpakket voor het meest actuele overzicht van winkels, 

 bedrijven en organisaties

2 De Rotterdampas is één jaar geldig. Het pasjaar loopt van 1 maart tot 1 maart.

Rotterdampas 
Om op een eenvoudige manier 
van het jeugdtegoed gebruik te 
 maken, wordt het tegoed op een 
pas gestort waarmee u kunt betalen 
in bepaalde winkels. Gouda heeft 
gekozen voor een bestaande pas 
die meer voordeel biedt:  
de Rotterdampas.

Meer voordeel met de 
 Rotterdampas
Met de Rotterdampas doet u meer 
dan 750 leuke dingen, gratis of met 
korting. U kunt bijvoorbeeld gratis 
naar Monkey Town en Duinrell of 
met korting naar Diergaarde Blijdorp 
en Avifauna. Of zo vaak u maar wilt 
gratis naar musea in Gouda, Rot-
terdam, Delft, Den Haag, etc. 

Er zijn ook tal van acties, zoals bij-
voorbeeld een gratis ijsje, kopje kof-
fie of deelname aan een workshop. 
Het hele pasjaar2 door worden er 
nieuwe acties toegevoegd. 
Bekijk al die leuke acties op  
www.rotterdampas.nl!

Kosten
Voor minima
Heeft u een laag inkomen (tot 
120% bijstandsnorm) dan is de 
Rotter dam    pas a 5,- voor volwas-
senen. Voor inwonende kinderen 
t/m 17 jaar is de pas gratis, op 
voorwaarde dat minimaal één ouder 
de Rotter dam pas koopt. U koopt 
de pas voor a 5,- bij de gemeente 
Gouda in het Huis van de Stad.

Voor iedereen
Iedereen kan de Rotterdampas 
kopen via www.rotterdampas.nl 
voor het standaard tarief van a 60,- 
voor volwassenen. Kinderen betalen 
a 12,50. Een pas voor kinderen 
kan alleen aangevraagd worden in 
combinatie met een pas voor (een 
van de) ouders aan de balie in het 
Huis van de Stad.
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Rotterdampas bestellen
De stadspas voor het gereduceerde 
 tarief van a 5,- kan alleen besteld 
worden aan de balie in het Huis van 
de Stad met een beschikking van de 
gemeente waarin staat dat u inkomen 
lager is dan 120% van het minimum 
inkomen.

Beschikking aanvragen
Denkt u in aanmerking te komen voor 
het gereduceerde tarief dan kunt u 
een beschikking aanvragen met het 
aanvraagformulier op www.gouda.nl/
stadspas. 
Het volledig ingevulde formulier stuurt 
u samen met bewijsstukken van uw 
 (gezamenlijke) netto maandinkomen3 
naar:
Gemeente Gouda,  
afdeling Inkomen / Rotterdampas
Antwoordnummer 10005 
2800 VB Gouda

U ontvangt zo snel mogelijk de be-
schikking van de gemeente om de 
Rotterdam pas voor het lage tarief te 
kunnen bestellen aan de balie in het 
Huis van de Stad. 

U neemt daarvoor mee:
- de beschikking van de gemeente 

waarin staat dat uw inkomen lager is 
dan 120% van het minimum inkomen

- een geldig legitimatiebewijs
- een foto van uw kind(eren) voor wie 

u een gratis pas aanvraagt (een foto 
op uw telefoon is ook geschikt. Van 
u wordt ter plekke een foto gemaakt 
voor op de pas) 

- een pinpas om de pas te betalen

Binnen 5 werkdagen krijgt u de Rotter-
dampas thuisgestuurd. Het Kindpakket 
staat dan automatisch op de pas van 
uw kind(eren).

Kijk voor meer informatie 
- www.gouda.nl/kindpakket
- www.gouda.nl/stadspas, 
- www.rotterdampas.nl of 
bel met de gemeente Gouda op 
140182.

3 Dit bewijs is een uitkeringsspecificatie, een 

salarisstrook en/ of een compleet bankafschrift 

waarop het inkomen is vermeld en mag niet 

ouder zijn dan 2 maanden.


