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Geacht College,
In de vergadering van 31 januari heeft de Cliëntenraad Werk en Inkomen (hierna: Cliëntenraad)
kennis genomen van het voorstel besteding middelen kinderen in armoede.
De Cliëntenraad is voorgesteld te besluiten om:
1. De door het kabinet toegekende extra middelen voor kinderen in armoede ad 1.170.000 euro
met ingang van 2017 volledig in te zetten op:
1a. bestedingslijn: Kleding en gezondheid, 195.000 euro;
1b. bestedingslijn: Participatie en ontwikkeling,195.000 euro;
1c. bestedingslijn: Leermiddelen, 680.000 euro, en
1d. bestedingslijn: Actualiteitenbudget, 100.000 euro.
Daarbij in ogenschouw nemende dat de bovengenoemde bestedingslijnen geen open einde
regelingen zijn.
2. De middelen voor verhoging van de inkomensgrens van 110 naar 120 procent (Stichting
Leergeld) en voor bekostiging van vouchers voor huiswerkbegeleiding (LEA), met ingang van
2017 volledig te dekken uit de extra middelen voor kinderen in armoede.
3. De middelen die als gevolg van beslispunt 2 beschikbaar komen, te betrekken bij het
middelenkader van de Zomernota 2017.
4. De begroting hier meerjarig op aan te passen.
-

De Cliëntenraad is verheugd dat er vanuit het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld
worden voor kinderen in armoede. Alle kinderen hebben het recht op een toereikende
levensstandaard. Ze moeten mee kunnen doen met hun leeftijdgenoten, ook als er thuis
weinig te besteden is.

-

De gemeente werkt al met een Kindpakket en daardoor is er al een goede basis gelegd. De
keuze om aan te sluiten bij de organisaties die al binnen het Kindpakket actief zijn
ondersteunen we.

-

De keuze voor 4 bestedingslijnen is duidelijk en effectief. Door het verhogen van de inkomens
grens van 110 naar 120 procent hebben meer kinderen een kans op ondersteuning. De
kosten voor vouchers voor huiswerkbegeleiding volledig te dekken uit de extra middelen voor
kinderen in armoede is een prima plan. Hierdoor kunnen kinderen in de komende jaren
gebruik blijven maken van huiswerkbegeleiding.

-

Een aandachtspunt is wat ons betreft de meting van dit instrumentarium. Meten is weten,
maar hoe gaat dat gebeuren? Het gaat hier om een substantieel bedrag aan
gemeenschapsgeld waarbij het daadwerkelijke bereik en effect onder de doelgroep lang niet
altijd duidelijk is.

-

De Stichting Leergeld krijgt door de verhoging van haar budget een zeer ruim budget tot haar
beschikking en dat vraagt ons inziens om een duidelijk inzicht of de middelen die beschikbaar
gesteld worden effectief zijn voor de kinderen en gezinnen. Dat geldt overigens ook voor de
middelen die naar andere instanties en organisaties gaan.

-

Wij sluiten ons aan bij het verzoek van het Kindpanel van de Stichting Leergeld om laptops en
Smartphones, maar we hebben daarbij nog wel een paar vragen:
wordt er rekening gehouden met abonnementen voor internet en telefoons en hoe voorkom je
dat door het gebruik van de smartphone jongeren schulden maken?

-

Het is raadzaam om de gezinnen en kinderen en gezinnen die gebruik maken van de
middelen voor kinderen in armoede in kaart te brengen en te volgen. De doelgroep is groter
dan het percentage kinderen in armoede dat tot nu toe bereikt wordt. Dit zou goed gedaan
kunnen worden in samenwerking met de wijkteams en de scholen. Zij kennen vaak de
kinderen en gezinnen.

-

Verder willen we nog aandacht vragen voor kinderen uit gezinnen die in een wettelijk
schuldhulpverleningtraject zitten en daardoor tijdelijk een laag besteedbaar inkomen hebben.
Deze kinderen zouden ook gebruik moeten kunnen maken van deze middelen.

-

Wij adviseren om een regelmatige evaluatie van de inzet van de middelen in de verschillende
bestedingslijnen te doen. Dat wordt al gedaan door de "raadswerkgroep werk" naar
aanleiding van een onderzoek van de rekenkamer, maar het is goed om daar verschillende
instanties bij te betrekken zoals Loes, Jeugdhulp, Humanitas Twente en anderen; Wat
merken zij van de inzet van de middelen in armoede?

De Cliëntenraad wenst Uw College, de raad en het ambtelijk apparaat veel succes bij de uitvoering
van de vele activiteiten.
Met de wens dat vele kinderen die in armoede leven volop kunnen meedoen.

A. Rotting, voorzitter.

