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Bijlage: L lnhoud Kindpakket 2017
2. Bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG "Kansrijk opgroeien voor alle kinderen in

Nederland".
3. Motie "geen kind mag opgroeien in armoede"

Kennisnemen van
De inzet van beschikbaar gestelde middelen ter bestrijding van armoede bij kinderen.

lnleiding
Het kabinet stelt vast dat, als gevolg van de crisis en de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn
doorgevoerd, er een groot aantal mensen is, dat van een laag inkomen moet rondkomen. Het Rijk
stelt sinds 2014 middelen beschikbaar voor bestrijding van de effecten van armoede bij kinderen, de
zogenaamde "Klijnsma-gelden". Om ervoor te zorgen dat kinderen uit een gezin met een laag
inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2OL7 structureel € 85 miljoen per jaar
extra beschikbaar aan gemeenten. Voor de inzet van deze middelen is in november 2016 een
bestuursakkoord afgesloten tussen Rijk en VNG.

ln samenhang hiermee is in de raadsvergadering van L0 november 20L6, tijdens de beraadslagingen
over de programmabegroting 2OL7, de motie "geen kind mag opgroeien in armoede" aangenomen.

I nformatie/kern boodscha p

Met deze raadsmededeling wordt aangegeven hoe het college deze middelen in 2017 zal inzetten.
De huidige activiteiten die we ten behoeve van kinderen in armoede uitvoeren zijn volledig in lijn met
het nieuwe bestuursakkoord die het belang van samenwerking en inzet van lokale partijen benadrukt.
De reden hiervoor is dat juist deze lokale partijen laagdrempelig en dicht bij de doelgroep werken.
Het college heeft dan ook besloten om die koers te blijven volgen en deze activiteiten ook het
komende jaar voort te zetten. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 372.O00,- (zie bijlage L)

Zoals in deze bijlage te zien is wordt de subsidie aan de stichtingen leergeld; Paul en het
Jeugdcultuurfonds Brabant, op hun verzoek verhoogd van € L50.000.- naar € 200.000,- in 2OI7 . Deze
stijging wordt veroorzaakt doordat steeds vaker beroep wordt gedaan op de stichtingen. Ook
kinderen van ouders die in de schuldhulpverlening zitten behoren tot hun doelgroep.

Voor de bestrijding van armoede bij kinderen in 2OL7 is een totaalbedrag beschikbaar van € 729.868,-
Om de bestemming van de middelen duidelijk te benadrukken bundelen we de inzet hiervan vanaf
2017 onder de naam "Kindpakket Roosendaal".

Consequenties
De road zol nodrukkelijk worden betrokken bij de totstondkoming von het integrale ormoedebeleid.
ln de raadsmededeling van29-1t-'1,6 inzake het integraal armoedebeleid is aangegeven dat we per
januari 2O\7 een interactief proces aangaan met partners en raad waarin tevens de motie "geen kind
mag opgroeien in armoede" wordt betrokken. Het kindpakket maakt deel uit van het integrale
armoedebeleid. Om die reden ligt het voor de hand om de nog niet ingezette middelen ad € 357.868,-
voor het kindpakket te reserveren tot nadere besluitvorming.





Communicatie
Ten aanzien van de bestaande activiteiten is afstemming gezocht met Werkplein Hart voor West-
Brabant; Stichting Leergeld; Stichting Paul; Jeugdcultuurfonds Brabant; Wijzijn Traversegroep;
Kred ietba nk West-Bra ba nt; Stichting Peute rspeelza len en Diversion

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De De bu eester,





Bijlagel. Kindpakket 2017, voortzetting bestaand beleid

Doelgroep:
Voor alle inkomensondersteunende regelingen wordt een inkomensgrens gehanteerd van !2O % van de geldende
bijstandsnorm. Ook ouders die in een schuldregeling zitten kunnen een beroep doen op de regelingen voor
deelname van hun kinderen aan sport, onderwijs en cultuur.

Financiën:
ln totaal is er voor het terugdringen van armoede bij kinderen voor 2Ot7 van € 729.868,-
Na de inzet op de in onderstaande tabel genoemde activiteiten resteert voor 20L7 nog een bedrag van € 357.868,-

Voortzett¡ng vanuit 2016 of eerder

Activiteit Hoogte
subsidie €

a Regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs:
Betreft financiële bijdrage in de schoolkosten aan de doelgroep, voor elk kind van 12 tot
18 jaar wat voortgezet onderwijs volgt. Betreft voortzetting van vigerend beleid 20L3 t/m
20L6 via de bijzondere bijstand. Het budget is vastgesteld op € 52.000,-

52.000,-

b Gemeentelijke subsidiebijd ragen:
Stichting leergeld;
Stichting Paulen
Jeugdcultuurfonds Brabant

Gemeentelijke (subsidie)bijdrage aan fondsen die zich inzetten om kinderen uit de
doelgroep kunnen laten deelnemen aan: sport, cultuur en onderwijs. Een drietal partijen,
die al actief zijn op de thema's: sport, cultuur en onderwijs/welzijn, hebben sinds 2014
een expliciete rol in de uitvoering van deze regeling.
Dit zijn: Stichting Paul (sport); Stichting Leergeld (onderwijs/welzijn), en
Jeugdcultuurfonds Brabant (cultuur). De opdracht aan hen is om qua uitvoering samen
op te trekken waarbij iedere partij zich moet richten op één van deze drie thema's
waarbij overlap en doublures in de activiteiten wordt voorkomen. Doordat steeds meer
mensen de stichtingen weten te vinden is de subsidiebehoefte gestegen van € L50.000 ín
2016 naar € 200.000 in2OL7

*het extro geld wat dit joor oan Sticht¡ng Poul werd verstrekt voor zwemles, ¡s n¡et meegenomen. Dit wos
bedoeld om een piek oon aanvrogen voor zwemles op te kunnen vongen waørbij de stichting zelf verwocht

dat deze in de loop von 2077 weer zal ofnemen.

80.000,-
80.000,-
40.000,-

c Gemeenteliike subsidie voor maatschappelijke initiatieven armoedebestrijding bij
kinderen:
Gemee nte I ijke (subsid ie) bijd rage aa n WijZijn Traversegroep.
Burgers komen ook regelmatig met goede ideeën waarbij zij een bescheiden bijdrage
vragen. Met het budget van € 25.000, -, kan Wijzijn Traversegroep dergelijke initiatieven
van (charitatieve) organisaties en/of burgers ondersteunen. Voorwaarde is wel dat die
initiatieven de participatie van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met L7 jaar die
opgroeien in gezinnen met een laag inkomen moeten bevorderen.

25.000,-

d Preventieproject financieel spreekuur ROC

Kredietbank West-Brabant begeleidt stagiaires HBO die een financieel spreekuur houden
in het ROC. Daarnaast wordt klassikaal met de jongeren 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.

30.000,-

d P reve nti e proje ct M o neyWays Sc hoo I jaa r 2OL7 -2018
Onlangs werd groen licht gegeven voor het project MoneyWays, schooljaar 2076-20!7, 50.000,-





waarín studenten met scholieren in Roosendaal in gesprek gaan over. Het programma
richt zich op de preventie van armoede en schulden door het verhogen van financieel
bewustzijn en weerbaarheid en het vergroten van de kennis over omgaan met geld. Het
programma wordt aangeboden in 40 tot 50 klassen binnen voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs

e Preventieproject voorl ichting/commu n icatie
ln 2016 is in samenwerking met stichting ABC materiaal ontwikkeld voor een
voorlichtingscampagne over de minimavoorzieningen in Roosendaal Dit soort campagnes
zal bij herhaling moeten worden uitgevoerd.

5.000,-

f Vanaf 2017; Aanvullende vergoeding peuterspeelzaal
Gemeentelijke (subsidie)bijdrage aan stichting Peuterspeelzalen Roosendaal
Er is extra geld ingezet. Voor kinderen (van 2 jaar) die door consultatiebureau zijn
geindiceerd, wordt subsidie ingezet zodat er een minimale ouderbijdrage is van 25,- per
maand (of 250,- per schooljaar). Het betreft hier een zeer kwetsbare groep met ca 450
kinderen. Toch blijkt uit gegevens van Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal dat ook
deze lage bijdrage voor een aantal ouders nog teveel is. ln 20L6 ging het om 30 kinderen.
Uit preventief oogpunt is het belangrijk dat juist deze kinderen al op zeer jonge leeftijd
kunnen meedoen met hun leeftijdsgenootjes. Geld mag ook daar geen belemmering in
zijn. Voor 2Ot7 gaan we uit van 40 kinderen waar een extra voorzien ing voor nodig is

1_0.000

Totaal 372.OOO,-

Cijfers en resultaten fondsen:

Tabel 3. Aantal kinderen < 18 jr. in huishoudens met een inkomen tot ...% van het sociaal minimum

Bron: Mininescan Stinulansz aug. 201 5

Roosendaal
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Verstrekkingen fondsen
(in aantal kinderen)
St leergeld
St Paul

Bra ba nts Jeugdcu ltu urfonds

20t4

467

t42
6L

20t5

54L
L94
58

20L6

568 (t/m nov)
34O (t/m dec)

85 (t/m nov)
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Bestu u rlij ke afspraken

Kansrijk opgroeien voor alle kinderen in Nederland

Het Rijk en de VNG onderschrijven dat alle kinderen in Nederland ten volle moeten kunnen
meedoen. Ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. fn 2Ot4leefden
421-000 kinderen in een huishouden met een laag inkomen waarvan 131.000 al 4 jaar of
langer. De armoede neemt inmiddels gelukkig af, maar inzet blijft nodig om alle kinderen mee
te laten doen. Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen
kansrijk kunnen opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2OL7 structureel € 85 miljoen extra per jaar
beschikbaar aan gemeenten. Daarmee zullen zij in samenwerking met hiervoor relevante
fondsen en stichtingen zorg dragen voor voorzieningen in natura, zodat alle kinderen kunnen
meedoen op school, aan sport, aan cultuur en sociale activiteiten.

Bestuu rlijke afspraken

Het Rijk en de VNG spreken het volgende af

Gezamenliike ambitie
Het Rijk en de gemeenten vinden het van groot belang dat alle kinderen kansrijk kunnen
opgroeien. Het Rijk en de gemeenten zullen zich inspannen om alle kinderen voor wie dit niet
vanzelfsprekend is te bereiken en te ondersteunen met voorzieningen in natura via de lokale
infrastructuur en samenwerking met diverse partijen. Gemeenten hebben de regie in het
armoede- en schuldenbeleid en hebben daarbij aandacht voor de positie van kinderen.

Doelgroep
Kinderen (0-18) uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen die door geldgebrek niet
kunnen meedoen op het gebied van sport of cultuur, met sociale activiteiten op school of in hun
vrije tijd, komen hiervoor in aanmerking.

Het bereiken van kinderen
Gemeenten hebben zich in de afgelopen jaren, samen met maatschappelijke organisaties,
stevig ingespannen om armoede onder kinderen terug te dringen. Thans lukt het evenwel nog
niet om alle kinderen die door armoede zijn uitgesloten te bereiken en te laten participeren.
Het Rijk en de VNG vinden het wenselijk dat gemeenten alle kinderen in armoede toegang
kunnen bieden tot benodigdheden om kansrijk mee te doen. Om dit te realiseren, zullen
gemeenten de aanwezige infrastructuur benutten en optimaliseren en daarbij relevante partijen
inschakelen ten einde de doelgroep te bereiken. Om effectief gebruik en een duurzame
positieve impact op de ontwikkeling van het kind te waarborgen, is het van belang dat
gemeenten kinderen actief betrekken bij de vormgeving van hun aanpak.

Bevorderen samenwerking oo lokaal niveau
Gemeenten kunnen op lokaal niveau via een integrale aanpak maatwerk leveren.
Maatschappelijke organisaties kunnen gemeenten ondersteunen in het bereiken van de
doelgroep. Naast scholen en Centra voor Jeugd en Gezin zijn ook maatschappelijke organisaties
zoals de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds
Kinderhulp en Stichting Jarige Job in veel gemeenten actief. Het Rijk en de VNG roepen



gemeenten op om op lokaal niveau actief samenwerking met deze en/of andere (lokaal actieve)
partners te zoeken.

Financiële middelen
Het Rijk stelt vanaf 2017 structureel € 85 miljoen beschikbaar via een decentralisatie-uitkering
aan gemeenten, verdeeld naar rato van het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin met een
laag inkomen (cijfers CBS). De decentralisatie-uitkering geeft gemeenten de vrijheid voor
maatwerk dat past bij de lokale situatie. Het is van belang dat de huidige inzet van middelen
voor armoedebestrijding onder kinderen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De
extra middelen dienen als aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen

Ondersteunen en stimuleren van aemeenten
Het Rijk en de VNG vinden het van belang dat de ambities uit deze bestuurlijke afspraken
worden gerealiseerd. Om gemeenten en andere partijen op lokaal niveau hierbij te
ondersteunen, zullen het Rijk en de VNG gemeenten en andere partijen goede voorbeelden
aanreiken.

Rol van de qemeenteraad
Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en
behaalde resultaten.

Voortaano en evaluatie
Het doel van de extra middelen is om alle kinderen de kans te geven mee te doen. Alle
gemeenten zullen zich hiervoor inspannen. Het is van belang om landelijk inzicht te verkrijgen
in deze collectieve inspanning om gezamenlijk de effectiviteit van de extra middelen te kunnen
evalueren en waar nodig bij te sturen. Het Rijk en de VNG zullen daarom de ontwikkeling van
de ambities uit deze bestuurlijke afspraken volgen. Daartoe zal te beginnen in 2017 elke twee
jaar een landelijk representatief beeld worden gegenereerd op basis waarvan de
bestuursafspraken geëvalueerd kunnen worden.

. D€ eerste evaluatie vindt plaats begin 2018. Het Rijk en de VNG zullen aan de hand van
de tussenresultaten met elkaar en met relevante samenwerkingspartners in overleg
treden en voor zover nodig afspraken maken over eventuele bijstelling van de
afspraken of nadere ondersteuning (zoals kennisdeling).

. Een vervolgevaluatie vindt plaats in 2021. Dan zal getoetst worden of het gemeentelijk
beleid ertoe heeft geleid dat (nagenoeg) alle kinderen in armoede worden bereikt. Als
blijkt dat de doelstelling niet gehaald wordt, kan dit leiden tot heroverweging van het
instrument.

Bestuurliik Overleg VNG-SZW
De VNG zal periodiek tijdens de reguliere Bestuurlijke Overleggen met de staatssecretaris van
SZW overleg voeren over de voortgang van deze bestuurlijke afspraken. Bij dit agendapunt
worden de Kinderombudsman en maatschappelijke organisaties als het Jeugdsportfonds,
Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job
uitgenodigd.

Zo willen het Rijk, de gemeenten, de fondsen en de stichtingen er met elkaar voor zorgen dat
nog meer kinderen kunnen sporten, muziek maken en hun verjaardag vieren. Want álle
kinderen moeten kunnen meedoen.

Ondertekening
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Lid bestuur van de Vereniging
van Nederlandse gemeenten (VNG),

Jetta Klijnsma Arjan Vliegenthart



@PvoA GRoEI{LrilKs þ m sP" *oo""nfifu,", @
Roo¡endaal

Unaniem AANGENOMEN

Motie 7

Geen kind mag opgroeien in armoede

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 10 november 2OL6, gehoord hebbende
de beraadslagingen over de Programmabegroting 2017,

Constaterende dat:
o Er meer dan 400.000 kinderen in Nederland in armoede leven;
o Het kabinet heeft aangekondigd dat er € 100 miljoen wordt vrijgemaakt voor armoedebestrijding

onder kinderen;
o Dit geld geoormerkt is om in te zetten voor bestrijding van armoede onder kinderen;
o Dit bedrag beschikbaar komt via het gemeentefonds;

Van mening zijnde dat:
o Kinderarmoede te allen tijden bestreden moet worden;
¡ Alle kinderen recht hebben op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief;
. Wij in een samenleving leven waarin alle kinderen mee moeten kunnen doen en niet langs de

zijlijn zouden mogen staan;
o Het beleid dat in onze gemeente wordt uitgevoerd niet voldoende kinderen bereikt en uit de

armoedesituatie haalt waardoor het voor sommige kinderen niet mogelijk is om volledig te
participeren in de samenleving;

o De € 100 miljoen die hiervoor vrijgemaakt is door het Rijk zo snel en doelmatig mogelijk ingezet
moet worden;

Draagt het college op om:
o Op korte termijn, in combinatie met de uitvoering van de motie 'van vangnet naar uitweg' naar

de Raad te komen met een kindpakket, een plan van aanpak om armoede onder kinderen beter
te bestrijden, waarbij duurzame resultaten (doorbreken vicieuze cirkel) worden geboekt, waarbij:

L. De gedefinieerde doelgroep 'kinderen in armoede' niet beperkt wordt tot kinderen uit
bijstandsgezinnen, maar dat ook de verborgen armoede aangepakt wordt, zoals kinderen van
ouders in de schuldhulpverlening;

2. Er nauw samengewerkt wordt met zowel nationale als lokale instanties die zich inzetten voor de
bestrijding van kinderarmoede om te komen tot een integrale aanpak;

3. Het geld terecht komt bij de kinderen voor wie het geld bedoeld is en de gemeente aangeeft hoe
zij deze kinderen bereikt;

4. Kinderen worden betrokken om te inventariseren wat zij vinden dat zíj nodig hebben om te
kunnen participeren;

En gaat over tot de orde van de dag,

MichaelYap, PvdA

Klaar Koenraad, GroenLinks
Harm Emmen, D66
P¡eter Beesems, Nieuwe Democraten
Ada Oudhof, SP

Eric de Regt, Roosendaalse Lijst
Sandra van den Nieuwenhof, CDA




