




Bijlage 1 Overzicht van de inzet van middelen in 2018

 TAAK / CONTRACT
leverancier 

uitvoerende partij
 bedrag 

kindpakket
 2018 

Beschikbaar 
budget 2018 
€ 730.000,-

preventieprojecten 

Kredietbank 
spreekuur ROC

 €                30.000,00 

MoneyWays 
schooljaar 2017/2018

 €                85.000,00 

Burgerinitiatieven voor 
kinderen in armoede

Traverse  €                25.000,00 

jeugd sport cultuur 
onderwijs  

St Paul / Leergeld en 
cultuurfonds

 €              308.000,00 

schoolbijdrage voorgezet 
onderwijs 2016-2017 

werkplein 
schoolbijdrage 

voortgezet onderwijs

 €                52.000,00 

voorstelling ouderavonden 
ter versterking MoneyWays

theatergroep Playback  €                   3.500,00 

eigen bijdrage 
peuterspeelzaal betref 

bijdrage voor die mensen die 
de eigen bijdrage niet 

kunnen betalen

Kober  €                15.000,00 

Jongeren schuldenvrij 
jongeren van 18-27 jaar met 

schulden, waarbij de 
schulden een bedreiging 

vormen voor de continuïteit 
van opleiding

Boost/WijZijn/Wegwijs 
en Kredietbank West-

Brabant

 €                 65.800,00 

reservering 
garantstelling te 

verstrekken kredieten

 €               145.000,00 

 totale geraamde kosten   €              729.300,00 



Bijlage 2.     Voortgang ingezette middelen 2017

voortgang kindpakket 2017
TAAK / CONTRACT

leverancier uitvoerende 
partij

voortgang

preventieprojecten 
80.000,-

Kredietbank spreekuur 
ROC

het spreekuur wordt uitgevoerd door studenten Avans die worden 
opgeleid door Kredietbank. Klassen worden bezocht en er wordt met 
regelmaat gebruik gemaakt van het spreekuur. In een aantal gevallen 
worden scholieren doorverwezen naar hulpverlening zoals WijZijn.

MoneyWays schooljaar 
2016/2017

het programma MoneyWas is zeer goed ontvangen binnen het 
onderwijs, In 2017 namen 50 klassen van voortgezet- en middelbaar 
onderwijs deel. Voor 2018 worden dat 80 tot 90 klassen. Het 
programma maakt geldzaken bespreekbaar waardoor jongeren beter 
kunnen omgaan met groepsdruk omtrent bestedingsgedrag.

burgerinitiatieven WijZijn (Traverse)

dit budget wordt al enige jaren beschikbaar gesteld om op 
laagdrempelige wijze burgers te faciliteren met activiteiten voor 
kinderen van ouders met een laag inkomen.  Wijzijn legt jaarlijks 
verantwoording af over de verstrekkingen.

jeugd sport cultuur 
onderwijs

St Paul / Leergeld en 
cultuurfonds

ook dit jaar is er een stijgende lijn in het aantal verstrekkingen. In 
2015/2016 een groei van 904 naar 1063 en voor 2017 wederom een 
verwachte groei van ca 20 tot 25 %. De doelgroep wordt steeds beter 
bereikt en de stichtingen verwijzen over en weer.

schoolbijdrage 
voorgezet onderwijs 

2016-2017
werkplein

dit budget wordt al enige jaren beschikbaar gesteld aan Werkplein 
voor de uitvoering van deze regeling die een bijdrage verstrekt aan 
ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs.

Zwemles St Paul
dit betrof een eenmalige verhoging die per 2018 structureel is 
opgenomen in de subsidie.

voorstelling 
ouderavonden ter 

versterking 
MoneyWays

theatergroep Playback 

in samenwerking met Rabobank hebben een drietal voorstellingen 
plaatsgevonden gericht op de ouders en in samenhang met 
MoneyWays. Tijdens deze voorstellingen constateren we een matige 
opkomst. We onderzoeken mogelijkheden om dit te verbeteren

eigen bijdrage 
peuterspeelzaal 

SPR/Kober 

betreft bijdrage voor ouders van geïndiceerde kinderen die de eigen 
bijdrage niet kunnen betalen. Voor 2018 wordt het budget 
opgehoogd. Reden is dat SPR inmiddels is overgegaan naar Kober die 
een groter aantal kinderen opvangt.

afgestemd 
lesprogramma 

omgaan met geld 
praktijkonderwijs

Da Vinci praktijkonderwijs
betreft eenmalige subsidie voor de ontwikkelkosten van een 
doorlopende leerlijn omgaan met geld voor kinderen in 
praktijkonderwijs. Deze is al in gang gezet

inhaalslag regeling 
schoolbijdrage 

voortgezet onderwijs 
2017-2018

Werkplein
eenmalig om het werkplein vroeger in het jaar in stelling te kunnen 
brengen zodat de verstrekkingen medio okt/nov van betreffend 
schooljaar kunnen worden gerealiseerd ipv jaar daarop.

inhaalslag Moneways 
schooljaar 2017/2018

Diversion
eenmalig nodig om het project aan te sluiten bij de schooljaren ipv 
kalenderjaren. Overeenkomst voor schooljaar 2017-2018 is onlangs 
getekend, volgend jaar willen we dat al in juli/augustus kunnen doen.


