VOORSTEL
Besteding rijksmiddelen voor kinderarmoede in Stichtse Vecht (ook wel
bekend als de Klijnsma-middelen)
Vanaf 2017 heeft de overheid aan gemeenten structurele gelden beschikbaar gesteld voor de
bestrijding van kinderarmoede. Stichtse Vecht kreeg daarvoor zo’n € 200.000 per jaar van het Rijk
voor 2017 en 2018 en vanaf 2019 is dat € 190.000 per jaar.
Over de wijze waarop de gemeenten dit geld moesten inzetten, zijn indertijd tussen Rijk en VNG
afspraken gemaakt in een bestuursakkoord. De kernpunten van dit bestuursakkoord zijn:
1. De gelden moeten benut worden voor additionele zaken, dus bovenop de regelingen die
gemeenten nu al hebben voor kinderen in armoede.
2. De gelden moeten in natura bij kinderen terechtkomen. Het geld mag dus niet besteed
worden communicatie of andere uitvoering. En het mag ook niet aan kinderen via de ouders
verstrekt worden.
3. De doelgroep (kinderen in armoede) moet betrokken worden bij de keuzes voor de nieuwe
regelingen tegen kinderarmoede.
4. Het College van B&W moet aan de Raad laten weten op welke wijze zij uitvoering heeft
gegeven aan de benutting van de betreffende gelden.
Hoewel in commissie en raad regelmatig gesproken is over een correcte besteding van de middelen
tegen kinderarmoede, is Stichtse Vecht nooit verder gekomen dan een toezegging, in
Raadsinformatiebrief (RIB) nr. 79 van 16 november 2017. In RIB nr. 79 gaf het toenmalige College
m.b.t. besteding van de extra middelen voor kinderen in armoede aan dat zij met een voorstel
richting de Raad zou komen voor de inrichting van een zogenaamd Kindpakket.
Overigens: Een Kindpakket is een op elkaar afgestemd pakket aan mogelijkheden waardoor kinderen
in gezinnen met de laagste inkomens kunnen blijven meedoen. Veel gemeenten hebben zo’n
Kindpakket.
Deze toezegging is nooit gestand gedaan en aan de Raad werd nooit gerapporteerd daarover.
Het nieuwe College wil in 2019/ 2020 (opgenomen in het Collegewerkprogramma) komen tot een
herijking van het Minimabeleid. Een Kindpakket is een onderdeel van dit Minimabeleid. Het spreekt
voor zich dat dit nieuwe college dan ook tot een herijking komt van de regelingen die deze gemeente
heeft voor kinderen in armoede. Dit nieuwe college is gehouden aan de uitvoering van openstaande
toezeggingen van een vorig College en de PvdA Stichtse Vecht gaat er dan ook vanuit dat dit College
een Kindpakket gaat meenemen bij de herijking van het Minimabeleid.

Blijft staan dat voor 2019 wederom gelden bedoeld voor kinderen in achterstandssituaties niet op de,
door het Rijk bedoelde manier, bij de kinderen terechtkomen. Gezien het Collegewerkprogramma en
de begroting 2019 is deze gemiste kans niet helemáál meer goed te maken. Echter, het is mogelijk
voor 2019 te kijken naar wat we als gemeente WEL nog extra kunnen doen voor deze kinderen.
Daarom wil de fractie van de PvdA Stichtse Vecht het volgende voorstel doen:
1. Vanaf 2019 €50.000 toe te kennen aan de in 2019 op te richten Stichting Leergeld.
Het College heeft in het CWP aangegeven in 2019 een St. Leergeld op te willen richten (met
een toezegging dat dit uiterlijk rond de zomer, maar in elk geval vóór 1 augustus 2019 (voor
aanvang van het nieuwe schooljaar) gestalte zou krijgen. Door toekenning van een
inhoudelijk budget aan St. Leergeld, kunnen kinderen en jongeren in armoede vanaf het
nieuwe schooljaar ook daadwerkelijk meedoen. Bijvoorbeeld bij schoolreisjes op de lagere of
middelbare school. Dit voorstel past dus geheel binnen het CWP en geeft het College een
concrete mogelijkheid om ook daadwerkelijk iets te kunnen betekenen via deze Stichting.
2. In 2019 extra inzet te plegen op communicatie aan de doelgroep over de mogelijkheden die
Stichtse Vecht heeft voor kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens om zodoende het
bereik van bestaande regelingen te vergroten.
Bekend is dat Stichtse Vecht t.b.v. kinderen en jongeren op dit moment regelingen heeft die
beperkt (of soms helemaal niet) benut worden. Het zijn dus geen concrete maar papieren
mogelijkheden. De PvdA vindt het belangrijk dat het bereik van de armoederegelingen voor
kinderen wordt vergroot. Door extra communicatie over de mogelijkheden specifiek voor
kinderen, kunnen we er ook in 2019 al voor zorgen dat kinderen in achterstandsituaties
minder aan de zijlijn moeten staan. En daarvoor hoeven we dan geen beleid te veranderen.
3. Vanaf 2020 binnen het nieuwe minimabeleid een Kindpakket in uitvoering te hebben waarbij
recht wordt gedaan aan het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG.
Verzoek aan het College is om daarvoor in 2019 aan de raad voorstellen te doen.
Bijlagen:
 RIB nr. 79 van 16 november 2017
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Motie: Besteding rijksmiddelen voor kinderarmoede in
Stichtse Vecht
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 18 december 2018.
Gehoord en gelezen de discussie in de commissie Sociaal Domein d.d. 27 november 2018
Overwegende dat
 De rijksoverheid vanaf 2017 aan gemeenten structurele gelden beschikbaar heeft gesteld
voor de bestrijding van kinderarmoede. Stichtse Vecht kreeg daarvoor zo’n € 200.000 per jaar
van het Rijk voor 2017 en 2018 en vanaf 2019 is dat € 190.000 per jaar.
 Over de wijze waarop de gemeenten dit geld moesten inzetten indertijd afspraken zijn
gemaakt in een bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten.
 De extra middelen volledig bedoeld zijn om kinderen (0-18 jaar) uit gezinnen met een laag
besteedbaar inkomen, die door geldgebrek niet mee kunnen doen, te ondersteunen met
voorzieningen in natura.
 De extra middelen zijn bedoeld als een aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande
middelen/ inzet voor kinderen in armoede.
 Het College in RIB nr. 79 (16 november 2017) heeft aangegeven dat zij mogelijkheden ziet om
de regelingen voor kinderen in armoede efficiënter en effectiever aan de man te brengen.
 Er een toezegging ligt van het (toenmalige) College dat zij met meer informatie over de
mogelijkheden van een Kindpakket naar de Raad zou komen.
Draagt het college op om
1. Vanaf 2019 vanuit het budget voor minimabeleid (extra rijksmiddelen voor kinderen in
armoede) jaarlijks € 50.000 toe te kennen aan de Stichting Leergeld.
2. In 2019 extra inzet te plegen op communicatie aan de doelgroep over de mogelijkheden die
Stichtse Vecht heeft voor kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens met als doel het
bereik van bestaande kinderregelingen te vergroten.
3. Vanaf 2020 binnen het nieuwe minimabeleid een Kindpakket in uitvoering te hebben waarbij
recht wordt gedaan aan het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG.
4. De Raad vóór de zomer van 2019 te rapporteren m.b.t. de inzet van de extra communicatie
over de kindregelingen die deze gemeente kent.
5. In de monitor Sociaal Domein cijfers op te nemen waaruit een stijgend gebruik van
kindregelingen zou moeten blijken (dus inclusief een 0-meting).
En gaat over tot de orde van de dag.
Stichtse Vecht, 18 december 2018
Ingediend door de fractie van de PvdA Stichtse Vecht
E.M. Swerts

