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Reactie op het Raadsvoorstel Onderzoek Rekenkamer West Brabant – 
Armoedebeleid 

 

1. Het  college wil in 2017 het ontwikkelen van het integrale armoedebeleid in 
samenspraak met gemeenteraad en maatschappelijke partners verder doorzetten. 
Stichting Leergeld Roosendaal verwacht dat zij een van de bedoelde maatschappelijke 
partners zal zijn en wil constructief meewerken aan de totstandkoming van het 
integrale armoedebeleid, met name wat betreft het aspect effectief kindgericht 
armoedebeleid.  

Sinds de start van Leergeld Roosendaal in 2004 heeft het ontbroken aan de 
structurele erkenning van en steun aan onze stichting. De jaarlijkse subsidie was 
beperkt en moest elk jaar gezien worden als incidenteel.  
 

2. Er zijn raakvlakken en soms zelfs overlap tussen Leergeld en de gemeentelijke 
voorzieningen onder het hoofd Bijzondere Bijstand. Wij hopen dat de samenwerking 
met deze organisatie spoedig kan worden geïntensiveerd. 

 
3. Op pagina 12 van de eindrapportage staat: Stichting Leergeld hanteert een eigen 

werkwijze en inkomensgrenzen, deze formulering zou tot verwarring kunnen leiden. De 
werkwijze is conform die van andere stichtingen Leergeld in Nederland (ruim 90): 
gericht op kinderen van 4 t/m 17 jaar uit een gezin met een inkomen < 120% van 
bijstand en een maximale bijdrage van € 225,-- per kind per jaar.  Zoals gesteld op 
dezelfde pagina heeft Stichting Paul dezelfde werkwijze, dit hebben we zo afgestemd. 

 
4. In onze reactie op de kadernota 2017 d.d. 1 juli 2016 hebben wij verzocht om meer te 

investeren in reguliere maatregelen en in nieuw beleid voor de bestrijding van armoede 
bij kinderen. Het te ontwikkelen integrale armoedebeleid zou hiervan een uitwerking 
moeten worden/zijn.  

Op de website van het ministerie SZW heb ik in dit verband diverse publicaties 
gevonden, o.a. een publicatie van de Kinderombudsman met de titel: Handreiking 
aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid. 
 

5. Staatssecretaris Klijnsma heeft ervoor gezorgd dat jaarlijks structureel 100 miljoen euro 
beschikbaar wordt gesteld om de negatieve gevolgen van armoede voor kinderen 
structureel te bestrijden. Hopelijk stimuleert en  helpt dat onze gemeente Roosendaal 
om ook Roosendaalse kansarme kinderen te laten meedoen. 

 
6. Het nieuwe armoedebeleid dat u in 2017 wilt op laten stellen zou een antwoord 

moeten geven op 2 vraagstukken, namelijk: 
- hoe zorgen we dat gezinnen die hulp ontvangen daar structureel mee geholpen zijn en      
niet jaar in jaar uit van terugkerende hulp afhankelijk zijn. 
- hoe kunnen we het nieuwe beleid zo inrichten dat er geen schrijnende verschillen 
ontstaan tussen gezinnen die hulp ontvangen en gezinnen die een inkomen hebben net 
boven de grens van 120% 

Wim van Leuven, voorzitter stichting Leergeld  Roosendaal 
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