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Kopie aan:

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Corné van Poppel

de raad van de gemeente Roosendaal

Onderwerp: Uitbreiding kindpakket 2017

Bijlage: Overzicht van ingezette middelen 2017

Kennisnemen van
De inzet van beschikbaar gestelde middelen ter bestr¡jding van armoede bij kinderen

Inleiding
Voor de bestrijding van armoede bij kinderen in 2017 is een totaalbedrag beschikbaar van € 729.868,-
Om de bestemming van de middelen duidelijk te benadrukken heeft het college op 24 januari
jongstleden besloten om de inzet hiervan vanaf 201"7 bundelen onder de naam "Kindpakket
Roosendaal". Met een raadsmededeling werd de raad geïnformeerd over dit initiatief en over de

invulling van het Kindpakket waarmee op dat moment een bedrag was gemoeid van € 372.O0O,-.

Ook is aangegeven dat de raad consequent zal worden geïnformeerd over de inzet van de resterende
middelen ad € 357.868,-

I nformatie/kernboodscha p

Het college heeft besloten om de volgende activiteiten te starten en ten laste van het kindpakket
L De afdeling Praktijkonderwijs van het Da Vinci College wil een doorlopende leerlijn

ontwikkelen dat aandacht geeft aan "omgaan met geld", passend op de situatie en leeftijd
van de leerling.
Materiaal wat MEE met input van het NIBUD al heeft ontwikkeld voor deze doelgroep dient
als basis voor de ontwikkeling van deze lescyclus over alle leerjaren. Gedurende het project
van twee jaar wordt er een effectmeting uitgevoerd. De docenten worden begeleid om het
materiaal toe te passen. De ontwikkelkosten voor het lesprogramma bedragen in totaal
€ 109.750,- Uiteindelijk moet het programma geheel in het reguliere lespakket van
Pra ktijko nde rwijs wordt geïntegreerd.
Het programma wat door Praktijkonderwijs wordt beoogd beslaat 10 lessen per klas per
leerjaar. Veel intensiever dus dan MoneyWays met drie dagdelen. Voor deze doelgroep is dit
intensieve aanbod echter nodig om het doel van financiële redzaamheid te kunnen bereiken.
lndien dit aanbod niet wordt opgenomen in het Kindpakket is er geen sluitend aanbod binnen
het middelbaar- en voortgezet onderwijs in Roosendaal op dit gebied.

2. ln het kindpakket is de zogenaamde "regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs" voor het
schooljaar 2OL6-20I7 opgenomen. Doordat de besluitvorming van de gemeente aansluit op
de uitkeringscyclus van het Rijk en niet op het schooljaar, moeten ouders de kosten lange tijd
voorschieten. Waar het schooljaar in september begint vindt de uitbetaling van de regeling

meestal plaats omstreeks april van het jaar daarop. Door het benodigde budget ad € 52.000,-
ook voor het schoolja ar 2O17-2O'1,8 te reserveren uit het huidige budget, wordt het mogelijk
om de uitbetaling veel verder naar voren te halen zodat zij beter aansluit bij de behoefte van
de klant.

Beoogd effect
L De huidige maatschappij vraagt meer financiële verantwoordelijkheid dan voorheen. Het

praktijkonderwijs richt zich op licht verstandelijk beperkte leerlingen en probeert hen zo veel
mogelijk zelfredzaam te maken. Daarbij is een gezonde financiële situatie onderdeel de basis.

Deze doelgroep komt bovenmatig in aanraking met armoede en hebben later ook een grotere



kans op armoede. Het project omgaan met geld beoogt dat de leerlingen meer financieel
zelfredzaam worden.
2. Ouders hoeven de schoolkosten veel minder lang voor te schieten

Argumenten
7.7 Ook binnen het onderwijs is maotwerk nodig.

Het Kindpakket beoogt dat alle kinderen zich kunnen ontplooien en om die reden was het project
MoneyWays er uit oogpunt van preventie in opgenomen. Voor de leerlingen van het
praktijkonderwíjs sluit het programma MoneyWays echter niet aan omdat het niveau van de
lessen te hoog ligt.

7.2 Juist voor kinderen in het Praktijkonderwijs is financiële redzoamheid belangrijk
Landelijk had in 2013 van de uitgestroomde leerlingen 25,5 To werk, t7,3yo werk met uitkering,
33,2% een uitkering en 24,O% geen werk én geen uitkering Meer aandacht voor financiële
educatie is essentieel omdat voor deze groep de kans erg groot is dat zij tot de mensen gaan
behoren met een laag inkomen.

2.7 Regelingen in het kindpokket moeten zo goed mogelijk aansluiten op de momenten dat de kosten
ontstoan.
Juist voor mensen met een laag inkomen is het veel gevraagd om deze kosten gedurende lange
tijd voor te moeten schieten.

3.2 Aan de vraag uit de raad om tot eerdere uitbetaling te komen is hiermee tegemoetgekomen.
Met de beantwoording op de vraag (74-2017) omtrent de late uitbetaling van de regeling heeft het
college toegezegd dat het de mogelijkheden zal onderzoeken om tot eerdere uitbetaling te kunnen
komen.

Consequenties
Op de resterende middelen van het kindpakket wordt in mindering gebracht:

- De kosten ad € 109.750.- voor het lesprogramma voor Praktijkonderuijs
- De kosten ad € 52.000,- voor de regeling schoolbijdrage voorgezet onderwijs (2017-2018)

Ten aanzien van de huidige reserve het volgende. Gemeente Roosendaal streeft naar een duurzame
aanpak in haar armoedebeleid. Samenhangend met het integrale armoedebeleid werken we aan meer
activiteiten op gebied van vroegsignalering. Daarmee kunnen we een stevige groeiverwachten in de
gebruikmaking van de huidige voorzieningen in het kindpakket en is enige reserve van belang om deze
te kunnen blijven faciliteren.

Overzicht inzet ki 2017 € 729.868,-
a Regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs 52.000,-

b Gemeentelijke subsidiebijdragen :

- Stichting Leergeld;
- Stichting Paul
- JeugdcultuurfondsBrabant:

80.000,-
80.000,-
40.000,-

c Gemeentelijke subsidie voor maatschappelijke initiatieven
armoedebestrijding bij kinderen :

25.000,-

d Preventieproject financieel spreekuur ROC 30.000,-
d Preventieproject MoneyWays School ia ar 201 7 -201 I 50.000.-
e Preventieproject voorl ichti ng/com m u n icatie 5.000,-
f Vanaf 201 7 ; Aanv ul lende vergoed in g peuterspeelzaal 10.000,-
q !¡qject omgaan met geld Praktijkondenruijs Nieuw 109.750,-
h Eenmalige inhaalslag regelinq schoolbiidraqe voortqezet onderwiis Níeuw 52.000,-

totaalaan projecten € 533.750,-
Resteert voor kindp akket 2017 € 196.1r8,-



Communicatie
Ten aanzien van de bestaande activ¡teiten is afstemming gezocht met Werkplein Hart voor West-
Brabant en het Da Vincicollege.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

H trd,

ren van Roosendaal,

De burgemeester,
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