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Leden van de gemeenteraad van Maassluis 

mevrouw I.K. Albers 

Vragen raadsleden op grond van artikel 51 ten 
aanzien van extra armoedebudget 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Onlangs heeft u art. 51 RvO vragen gesteld naar aanleiding van de bekendmaking van het kabinet dat er 
€ 100 miljoen structureel extra beschikbaar wordt gesteld voor kinderen in armoede. In deze brief 
beantwoorden wij de vragen. 

1. Wanneer kunnen we de toegezegde voorstellen verwachten over de besteding van de vorige extra 
pot met geld vanuit het Rijk, de zogenaamde Klijnsmagelden? 
Dit voorstel is onderdeel van het raadsvoorstel tot vaststellen beleidsnotitie armoedebeleid 2016 —
2019. In de gemeenteraadsvergadering van 1 november is dit raadsvoorstel behandeld en is het 
beleidsplan vastgesteld. Tegelijkertijd is ingestemd met de besteding van de resterende 
Klijnsmagelden. 

2. Heeft u inzicht in hoeveel kinderen in Maassluis opgroeien in een gezin met een laag inkomen? Aan 
hoeveel kinderen is in de afgelopen jaren een vorm van kindpakket toegekend? Waar bestonden 
deze toekenningen uit? Hoe verzekert u zich er van dat de mensen voor wie dit extra geld bestemd is 
ook op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot het aanvragen van extra ondersteuning? 
In Maassluis leven er 560 kinderen in een gezin dat bijstand ontvangt. In 2016 zijn de volgende 
verstrekkingen (ten behoeve van kinderen) gedaan: 
- 55 computerregeling 
- 173 Deelname maatschappelijke participatie kinderen t/m 17 jaar 
- 197 studiekosten 
- 271 kosten basisonderwijs 
- 236 kosten zwemdiploma 

Bij de verstrekkingen moet wel rekening gehouden worden met het feit dat een kind in aanmerking 
kan komen voor meerdere regelingen (bijv. een brugklasleerling kan in aanmerking komen voor de 
computerregeling, deelname maatschappelijke participatie en studiekosten). 
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Uit de MER (2016) is gebleken dat het bereik in Maassluis 73% van de doelgroep is. De regelingen 
worden niet alleen door de gemeenten en Stroomopwaarts onder de aandacht gebracht bij de 
doelgroep, maar ook door andere maatschappelijke instellingen, zoals de Voedselbank, scholen, 
wijkteam en sportverenigingen. 

3. De kinderombudsman geeft nadrukkelijk aan dat de betreffende kinderen zelf moeten worden 
betrokken bij de besteding. Kinderrechten organisatie Defence for Childeren beweert dat maar 5% 
van de gemeenten dit ook doet. Heeft u, of gaat u, deze kinderen betrekken bij de besteding van 
deze extra middelen? 
In het activiteitenplan armoedebestrijding, zoals is bijgevoegd bij het raadsvoorstel tot vaststelling 
Beleidsnotitie Armoedebeleid 2016-2019, wordt voorgesteld om een Jongerenpanel in te richten. 
Met het in te stellen jongerenpanel gaan we in gesprek over omgaan met geld, bestedingskeuzes en 
mogelijke acties. Kortom, wat leeft er onder jongeren en waar is behoefte aan. Voor de inrichting 
van dit panel zullen wij ons inzetten om zoveel mogelijk jongeren met affiniteit voor dit onderwerp 
te betrekken. Hiervoor zullen we de samenwerking zoeken met organisaties die met jongeren 
werken (bv. onderwijs, welzijnswerk, sportverenigingen). De ontwikkeling van plannen zal 
gebaseerd worden op ondermeer de geleverde input vanuit dit panel. 

4. Heeft u al enig beeld welk deel van de 100 miljoen beschikbaar komt voor de kinderen in Maassluis 
en wat we daarmee extra kunnen gaan doen om kinderen die in armoede opgroeien meer kansen te 
geven en te kunnen laten meedoen? Uit de Minima Effect Rapportage is gebleken dat vooral de 
gezinnen met oudere kinderen geld te kort komen om maandelijks rond te komen. Neemt die 
uitkomsten mee om specifieke voorstellen doet u om vooral deze groep te ondersteunen? 
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de verdeling gaat plaatsvinden en welk deel er beschikbaar 
komt voor de gemeente Maassluis. Het budget zal in natura worden ingezet voor kinderen die in 
armoede opgroeien. 

5. Wij hebben al een aantal maal het pleidooi gehouden om aan te sluiten bij goed werkende, zeer 
ervaren maatschappelijke organisaties zoals het jeugdsportfonds en het jeu gdcultuurfonds. Ook 
omdat deze organisaties ook geld van andere bronnen binnenkrijgt en we daarmee optimaal 
resultaat behalen voor de kinderen die opgroeien in armoede. De vorige wethouder heeft dat ook 
toegezegd. Nu richt het kabinet ook nadrukkelijk de nieuwe gelden op deze organisaties. Wat is er 
gedaan naar aanleiding van de toezegging? Is het overleg in een stroomversnelling gekomen sinds 
het nieuws van Prinsjesdag? 
In het activiteitenplan armoedebestrijding is voorgesteld dat er inderdaad sprake is van 
samenwerking met het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds voor de extra middelen in 2016 
en 2017. In de komende maanden wordt dit verder uitgewerkt, zodat begin 2017 daadwerkelijk 
uitvoering gegeven kan worden aan deze samenwerking. 

Ten aanzien van de nieuwe extra middelen, zoals aangekondigd op Prinsjesdag 2016 is er nog geen 
duidelijkheid over de verdeling. Zodra deze duidelijkheid er wel is, zal hierop actie worden 
ondernomen. (zie ook antwoord 4) 
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6. Heeft Maassluis zich al aangemeld om in aanmerking te komen voor deze extra middelen? Wanneer 
kunnen we voorstellen voor de besteding verwachten? Hoe zorgt u ervoor dat de nieuwe voorstellen 
niet verkokerd worden uitgevoerd, maar integraal samenwerken met onderwijs, sport en cultuur, 
jeugdzorg en participatiebeleid? 
Zoals ook aangegeven bij de beantwoording bij vraag 5 wordt er voor de extra middelen die voor 
2016 en 2017 beschikbaar komen via het Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds door 
Stroomopwaarts samengewerkt met het Jeugdsportfonds. In een vroeg stadium hebben wij ons 
destijds aangemeld. 

Hoe de nieuwe middelen verdeeld worden is nog niet bekend, dus hiervoor heeft de gemeente zich 
ook nog niet kunnen aanmelden (mocht aanmelding nodig zijn). 

7. Kunt u daarbij de volgende zaken meenemen: op sommige scholen zijn bepaalde elektronische 
leermiddelen verplicht, zoals het Revius Lyceum waar leerlingen verplicht een iPad aan moeten 
schaffen. In hoeverre is het mogelijk om dit soort leermiddelen te bekostigen met via het kindpakket 
of de bijzondere bijstand? 
Dit is mogelijk binnen het huidige beleid (tot een maximumbedrag van 500 euro). 

8. Juist in gezinnen met een laag inkomen is ondersteuning van kinderen bij het maken van hun 
huiswerk niet vanzelfsprekend. Zijn er mogelijkheden om huiswerkbegeleiding uit de bijzondere 
bijstand te vergoeden? Of het in natura beschikbaar te maken? 
Er is geen algemeen beleid tot vergoeding van de kosten voor huiswerkbegeleiding. In beginsel is dit 
de verantwoordelijkheid van ouders en scholen. Huiswerkbegeleiding valt wel onder de 
buitenschoolse activiteiten. Hiervoor wordt jaarlijks € 20.000 beschikbaar gesteld. Scholen of 
organisaties in samenwerking met scholen kunnen een aanvraag indienen voor het organiseren van 
gratis huiswerkbegeleiding. Als huiswerkbegeleiding kosten voor ouders met zich mee brengt, 
kunnen ouders een beroep doen op de bijzondere bijstand. Hun aanvraag wordt individueel 
beoordeeld. Het betreft hier altijd maatwerk. 

9. Deelt u onze mening dat we om te zorgen dat het geld ook echt ten goede komt aan het meedoen 
van de kinderen zelf, zo veel mogelijk moeten zorgen voor toegang tot activiteiten, steun in natura 
of vouchers voor spullen en niet in de vorm van euro's overgemaakt aan ouders? 
Wij onderschrijven uw mening om zoveel mogelijk in te zetten op steun in natura. Aanvullend willen 
we dat de doelgroep op een laagdrempelige manier gebruik kan maken van de voorziening en dat 
de uitvoering van de regeling ook eenvoudig is. 

Wij verwachten uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, 
de secretaris, 	 de burgemeester, 

A.L. Duijmaer van Twist 	 dr. T.J. Haa 
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