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Datum:
Nr
Van:
het college van burgemeester en
Aan:
de raad van de gemeente Roosendaal
Kopie aan:
2016
Onderwerp: Klijnsmam
Bijlage: Preventieactiviteiten KredietbankWest-Brabant

lnleiding
Als gevolg van de crisis en de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, is er een
groeiend aantal mensen, dat van een laag inkomen moet rondkomen. Het rijk stelt sinds 2014 middelen
beschikbaar als tegemoetkoming voor deze groep, de zogenaamde "Klijnsma-gelden". De algemene
doelstelling is, dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen zich moeten kunnen ontplooien.
Dit door deel te kunnen nemen aan onderwijs, sport, cultuur of andere activiteiten. Het college heeft in
juni 2014 een besluit genomen over de inzet van de middelen 2014 en 2015.
Ook voor 2016 stelt het Rijk extra middelen aan de gemeente beschikbaar tot een bedrag van
€ 312.000,- waarmee de bestaande regeling kan worden voortgezet. Het is niet bekend of deze extra
middelen na2016 een structureel karakter zullen krijgen.

Doel
Het college beoogt met de inzet van deze middelen dat alle kinderen zich kunnen ontplooien, en mee
kunnen doen aan de normale activiteiten die er voor hen zijn. Op die wijze kunnen zij zich beter
ontwikkelen naar een burger die participeert in onze samenleving. De hoogte van het gezinsinkomen
mag daar geen belemmering in ztln.
Om ook kinderen die opgroeien in gezinnen met geen/weinig financiële armslag in staat te stellen om
deel te kunnen nemen aan sport, cultuur en onderwijsvoorzieningen, wordt voorgesteld de beschikbare
Klijnsma-gelden voor de realisatie van dat doel te benutten.

lnformatie
De extra middelen die onze gemeente van het Rijk krijgt voor armoedebestrijding voor 2016 te
besteden aan:
- voortzetting regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs: € 52.000
- gemeentelijke subsidiebijdragen aan jeugdfondsen voor
€ 150.000
deelname doelgroep aan sport, cultuur en ondenruijs:
- gemeentelijke subsidie voor maatschappelijke initiatieven
€ 25.000
armoedebestrijding
- preventieprojecten vroegsignalering
€ 80.000,- communicatie armoedebeleid
€

- totaal:

€ 312.000,-

Vervolg (procedure)
Degenen die gebruik maken van de gemeentelijke collectieve zoîgvezekering en kinderen hebben die
voortgezet onderwijs volgen, komen in aanmerking voor de schoolbijdrage voortgezet onderwijs. Zij
krijgen automatisch een aanvraagformulier thuisgestuurd.

Voor burgers die níet deelnemen aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering maar in een
vergelijkbare inkomenssituatie zitten, zalvia publicaties in de Roosendaalse Bode de
schoolbijdrageregeling onder de aandacht worden gebracht.
Aan het bestaan van een gemeentelijke subsidie voor maatschappelijke initiatieven voor
armoedebestrijding bij kinderen van 4 tot 18 jaar, zal op de gebruikelijke wijze worden bekend gemaakt
Voor wat betreft het deelnemen aan sport cultuur en onderwijs nemen de drie betrokken jeugdfondsen
gezamenlijk nodige actie om de regelingen onder de aandacht te brengen bij verenigingen, scholen
etc.

Het budget ( € 5.000,-) voor communicatie willen we gebruiken om het gebruik van voorzieningen te
stimuleren.

Afsluiting en ondertekening
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Bijlagel. Over¿icht preventieprojecten (welke worden uitgevoerd in
samenwerking met Kredietbank West-Brabant
1. Spreekuur op

ROC's in combinatie met workshop

18+

Doelgroep
De Kredietbank West-Brabant is, in samenwerking met Avans Hogescholen en het ROC
West-Brabant, in Breda gestart met een financieel spreekuur op een aantal Mbo
scholen. Leerlingen van deze scholen kunnen bij dit spreekuur terecht met alle financiële
vragen die zij hebben.
Het spreekuur wordt bemenst door stagiaires van de opleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening van Avans. De begeleiding is in handen van de preventiemedewerkers
van de kredietbank. Daarnaast is er op de locatie waar het spreekuur wordt gehouden
altijd een schoolmaatschappelijk werker of een zorgcoördinator aanwezig als eerste
aanspreekpunt voor de stagiaires. Ook wordt er vanuit het financieel spreekuur
informatie teruggekoppeld aan de schoolmaatschappelijk werker of mentor van de
student. Hierdoor wordt er op meerdere gebieden gewerkt aan het oplossen van
financiële problemen.
Een spreekuur kan worden gehouden op een vast tijdstip en een vaste locatie, maar er
kan ook worden gekozen voor een variant waarbij de stagiaires op afspraak beschikbaar
zijn. Een en ander in overleg met de instelling waar het spreekuur plaats gaat vinden.

Doel
Het vroegtijdig signaleren en oplossen van financiële problemen bij leerlingen.

Werken aan financiële bewustwording van leerlingen.
Het voorkomen van uitval bij scholieren door het oplossen van financiële problemen
Werkwijze
Zoals hierboven beschreven kan een spreekuur op een vaste locatie en een vast
tijdstip mogelijk zijn, maar ook een spreekuur op afspraak is mogelijk. Wat van
belang is, is dat op locatie een ruimte beschikbaar is waar de stagiaire en de leerling
rustig met elkaar kunnen praten.
Een zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werker moet (als achtervang)
beschikbaar zijn tijdens het spreekuur.
Het geven van voorlichtingen aan klassen over de financiële gevolgen van
meerderjarig worden (18, en nu?).

-

-

aanvullend voorlichting "18 en nu?"
Doelgroep
Wanneer je 18 wordt verandert er erg veel. Je mag ineens autorijden, naar de kroeg en
stemmen. Maar naast al deze nieuwe rechten komen ook nieuwe plichten te staan. Je
zult zelt zorg moeten dragen voor een zorgverzekering bijvoorbeeld. ln de voorlichting
"18 en nu?" wordt metjongeren gesproken over hoe ze denken over geld en hoe ze
ermee omgaan. Ook wordt stilgestaan bij hun eigen inkomsten en uitgaven en wordt er
gewezen op voorzieningen waar ze gebruik van kunnen maken of de gevolgen wanneer
zaken niet (goed) geregeld zijn.
Doel

Financiële bewustwording bij jongeren.
Voorkomen van financiële problemen.
Verwijzing naar overige hulp- of dienstverlening en voorzieningen (bijvoorbeeld
toeslagen).
Signaleringsfunctie naar kern- en ketenpartners.

2. "Doe ff normaal "
Het aanbieden van een projectperiode waaronder omgaan met geld aan basisscholen vanuit
verschillende partijen. Doel is om de krachten van een aantal organisaties (bijvoorbeeld GGD) te
bundelen om hier een gezamenlijk aanbod aan de basisscholen te doen. De ervaring in andere
gemeenten is, dat scholen het fijner vinden om in de vorm van een projectperiode verschillende
partijen over de vloer te krijgen dan wanneer ze door iedereen afzonderlijk benaderd worden.

3. Budgetadviesgesprek
Doelgroep
Burgers in gemeente kunnen bijfinanciële vragen een budgetadviesgesprek aanvragen.
De vragen waarmee burgers naar deze gesprekken kunnen komen z¡n zeer divers. Het
kan zijn dat iemand zich meldt die geen financiële problemen heeft, maar deze in de
toekomst wel verwacht (bijvoorbeeld wegens een daling van het inkomen). Ook kunnen
er mensen komen die al financiële problemen hebben en extra ondersteuning kunnen
krijgen met deze gesprekken. Hiervoor worden klantmanagers van Kredietbank West Brabant
ingezet. De bedoeling is om dit in samenwerking te laten gaan met het financiële inloopspreekuur van
Traverse om daarmee dit aanbod te versterken.
Doel

Het voorkomen van het ontstaan van problematische schuldsituaties.
Het creëren of behouden van financieel overzicht bij de aanvrager.
Verwijzen naar verdere hulp- of dienstverlening.

4. Workshop lnkomstenterugval
Doelgroep
Burgers die geconfronteerd worden met een terugval in inkomen worden door deze workshop
bewuster gemaakt van wat er op hun pad gaat komen. Ze worden (beter) voorbereid op een lager
ínkomen en er worden handvatten geboden hoe hiermee (planmatig) om te gaan.
Doel

-

Voorkomen van het ontstaan van (ernstige) financiële problemen.
Vergroten van de fínanciële zelfredzaamheid
Voorbereiden van vragers op toekomstige inkomensterugval.
Verstrekken van informatie en advies.
lndien nodig verwijzen naar andere organisaties

