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Kennisnemen van
Stand van zaken Roosendaals Jeugdontbijt

lnleiding
ln mei 2020 is gestart met het Jeugdontbijt. Kinderen, voor wie ontbijten om financiële redenen geen
vanzelfsprekendheid is, krijgen dagelijks ontbijt via dit initiatief. ln eerste instantie lag de uitvoering bij
Stichting NationaalJeugdontbijt (hierna: SNJO). Sinds begin november 2020 voldoet SNJO niet meer aan
haar verplichtingen en is SNJO door gemeente Roosendaal aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.
Stichting Social Klus heeft de coördinatie en uitvoering overgenomen.

nformatie/kern boodschap
lnmiddels ontvangen 55 kinderen uit 28 gezinnen wekelijks een tas met boodschappen, zodat zij dagelijks
kunnen ontbijten. Doordat er nog een aantal aanmeldingen bij SNJO bleken te liggen, nemen meer
kinderen deel dan de beoogde 50. Budgettair kan dit worden opgevangen binnen de armoedebudgetten.
Stichting Social Klus coördineert de ontbijtjes met twee lokale supermarkten, die de boodschappen
leveren, en met de vrijwilligers die de boodschappen rondbrengen. Mede door de flexibiliteit van St¡chting
Social Klus was het mogelijk het ontbijt ongewijzigd te continueren voor de deelnemende kinderen.
I

Stichting Social Klus heeft haar inzet voor het jeugdontb¡jt in 2020 zelf opgevangen binnen de reguliere
werkzaamheden. Op basis van de inzet in november/december 2020 bleek dit eind december meer
coördinatie-uren van St¡chting Social Klus te kosten dan verwacht. Onder coördinatie valt onder andere het
werven en begeleiden van vrijwilligers, afstemming met supermarkteníOGG/scholen, het ophalen van de
boodschappen en werven van nieuwe gezinnen. Met deze kennis heeft St¡chting Social Klus een offerte
uitgebracht voor haar werkzaamheden voor het jeugdontbijt voor 2027. DiT komt neer op een bedrag va n
€ t8.2O4. Met deze meerkosten hadden we geen rekening gehouden, maar kunnen we dekken uit de
armoedebudgetten. Binnenkort gaan we met Stichting Social Klus om de tafel om te bekijken of en hoe we

het proces voor de toekomst efficiënter kunnen inrichten en daarmee kunnen besparen op de kosten voor
coördinatie.
De gemeente Roosendaal heeft het jeugdontbijt voorgefinancierd aan SNJO voor een totaalbedrag van €
19.919,89 (inclusief BTW). Voor € 3.943,40 zijn ontbijtjes geleverd, waardoor de financiële schade €

L5.976,49 bedraagt. SNJO is aansprakelijk gesteld voor deze schade. Tot op heden heeft SNJO nog niks
terugbetaald. We hebben een terugbetalingsregeling voorgesteld. Als SNJO zich hier niet aan houdt, gaan
we over tot invordering van het gehele bedrag.
De doelgroep is groter dan de 55 kinderen die reeds deelnemen. Verdere groei is afhankelijk van donaties
vanuit de Roosendaalse samenleving of een voorstel vanuit het college aan de raad. De insteek bij de groei
is dat de gemeente de coördinatiekosten voor haar rekening neemt en dat de kosten voor de ontbijtjes zelf

vanuit de Roosendaalse samenleving worden opgehaald. Dit laatste gaan we doen in gezamenlijkheid met
Sticht¡ng Social Klus en Quiet Community Roosendaal. Voor de zomer wordt hiervoor een wervingsactie
gehouden.
Consequenties

Hieronder wordt een totaaloverzicht gegeven van de kosten voor het RoosendaalJeugdontb'ljt voor 2O2L:
Kosten boodschappen voor 55 kinderen (€ 6,20 per week per kind): € 17.732
Coördinatiekosten Stichting Social Klus voor 55 kinderen: € tg.2}4
Het totale budget van € 35.936 wordt gedekt uit de armoedebudgetten.
NB: wanneer het aantal kinderen boven de 75 komt, worden de coördinatiekosten voor Stichting Social
Klus € 22.935 naar evenredigheid van het aantal resterende maanden van hetjaar (en boven de 100

kinderen: €27.8971. Dit onder voorbehoud van eventuele efficiëntere manier van werken. De
coördinatiekosten worden uit de armoedebudgetten gedekt. De kosten voor de boodschappen boven de
55 kinderen willen we uit de Roosendaalse samenleving ophalen.
Communicatie
Nvt

Vervolg(proceduref
Organiseren van een actie om aanvullende middelen te werven om het aantal kinderen te kunnen

uitbreiden.
Bijlagen

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roose
De secretaris,
De bu
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