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Enkete dagen geteden ontvingen wij nogat "armoedige" antwoorden van het college op onze
eerdere vragen over Roosendaatse kinderen in armoede. Eigentijk zegt het coltege dat het eigentijk
geen enkel benul heeft van de lokate problematiek en wordt opnieuw het geduld van de potitiek en
vooral die van de kinderen die het betreft op de proef gesteld. lmmers, pas in september 2017 komt
er een voorstel met een integraal armoedebeleid. Er votgt dan eerst nog een politieke behandeting
en de toepassing van het beteid kan dan pas weer maanden tater. Wij vinden dit kwatijk temeer
daar wij at sinds enkete jaren herhaatdetijk aandacht vragen hiervoor en een eerdere wethouder
ook koos voor uitstel op uitstel.
Onze zorg is wat we de Roosendaatse kinderen in armoede en hun ouders NU gaan vertetten.

Zij die NU in armoede zitten. Zij die NU geen getd hebben voor zwemmen. Zij die NU geen getd
hebben voor een lidmaatschap van een sportclub. Zij die NU geen getd hebben voor het betalen van
de vrijwittige schootbijdrage voor het jaartijkse schootuitje. Zij die NU geen getd hebben voor het
betaten van de vaste lasten en in steeds diepere schulden komen. Zij die NU geen geld hebben om
volwaardig te kunnen leven. Zij die NU bij de Voedsetbank moeten aanktoppen om gezond te
kunnen eten.
Tot slot. Steeds vaker zien wij attertei bedrijfjes in de markt komen die zich bezighouden met de
problematiek van armoede en budgetbeheer. Dit is een "beroep" zonder verptichte opteiding en/of
toezicht waardoor zaken ats privacy, procedures, expertise, integriteit, samenwerking en
continuiteit bijvoorbeetd niet attijd goed geborgd zijn.

Wij hebben de volgende vragen:
1. Wat gaat het coltege NU doen voor a[ deze Roosendaatse kinderen in armoede en hun ouders?
2. Wat gaat het coltege NU doen vooruittopend op het versnetd reatiseren van een integraat
armoede beteid?
3. Wat gaat het cottege NU doen om te voorkomen dat de tatloze organisaties en instanties [angs
etkaar en tegen etkaar heen werken waardoor de doelgroep hetemaal door het bos de bomen
niet meer ziet?
4. Welke aanpak hanteert de gemeente NU in het zorgen dat de private dienstvertening aan deze
kwetsbare doetgroep goed is geborgd?
Met vriendelijke groet,
Ton Schijvenaars, Nieuwe Democraten
Michael Yap, PvdA
Klaar Koenraad, Groenlinks

Wij beantwoorden uw vragen royaalen als volgt:

1.

Wat gaat het college NU doen voor al deze Roosendaalse kinderen in armoede en hun ouders?

Momenteel hebben we het kindpakket met de volgende activiteiten

a

Regelingschoolbijdragevoortgezetonderwijs:
Betreft financiële bijdrage in de schoolkosten aan de doelgroep, voor elk kind van 12tot 18 jaar
wat voortgezet onderwijs volgt
Gemeentelijke subsidiebijdragen:

b

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.

c

Gemeentelijke subsidie voor maatschappelijke initiatieven armoedebestrijding bij kinderen:
Gemeentelijke (subsidie)bijdrage aan WijZijn Traversegroep. Met het budget van kan Wijzijn
Traversegroep dergelijke initiatieven van (charitatieve) organisaties en/of burgers
ondersteunen.
Preventieproject financieel spreekuur ROC
Kredietbank West-Brabant begeleidt stagiaires HBO die een financieel spreekuur houden in het
ROG. Daarnaast wordt klassikaal met de jongeren gesproken over hoe ze denken over geld en
hoe ze ermee omgaan.

d
d

PreventieprojectMoneyWays Schooljaar20lT-2018
Project MoneyWays, schooljaar 2016-2017, waarin 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
m iddelbaar beroepsonderwijs

e

Preventieprojectvoorlichting/communicatie
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.
Vanaf 2017; Aanvullende vergoeding peuterspeelzaal

f

Gemeentelijke (subsidie)bijdrage aan Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal
Voor volwassenen hebben we:
het drempelbedrag bijzondere bijstand verhoogd naar 120 o/o
de collectieve ziektekostenverzekering met uitgebreide dekking
afschaffing WMO eigen bijdrage
de voorlichtingscampagne "Hulp bij Meedoen" welke heeft geleid tot een aanzienlijke stijging
in het aantal verstrekkingen bijzondere bijstand.

-

Zoals het rapport van de SER bevestigd is er een relatie tussen armoede van ouders en die van
kinderen. ln het te vormen integrale armoedebeleid zal hier zeker nader op worden ingegaan.

2.

Wat gaat het college NU doen vooruitlopend op het versneld realiseren van een integraal armoede
beleid?

Momenteel is binnen het Kindpakket in voorbereiding:
Een aangepast lesprogramma over omgaan met geld voor het Praktijkonderwijs waarmee op
dit thema een doorlopende leerlijn gedurende de hele schooltijd wordt ontwikkeld en gegeven.
Dit is nodig omdat het programma MoneyWays niet aansluit op deze doelgroep terwijl
aandacht voor geldzaken juist voor hen erg belangrijk is.
Een eenmalige investering om "regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs" in vervolg
eerder te kunnen uitbetalen. 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 schooljaar 2017-2018 te reserveren uit het huidige budget, wordt het mogelijk om
de uitbetaling veel verder naar voren te halen zodatzij beter aansluit bij de behoefte van de
klant.

3.

Wat gaat het college NU doen om te voorkomen dat de talloze organisaties en instanties /angs
elkaar en tegen elkaar heen werken waardoor de doelgroep helemaal door het bos de bomen niet
meer ziet?

Met de organisaties die we betrekken in de armoedebestrijding hebben we frequent contact. We zien
hier een ontwikkeling waarin de onderlinge samenwerking steeds beter is afgestemd. Dat zij langs
elkaar heen werken en tegen elkaar werken is ook zeker niet de perceptie van gemeente en ook niet
die van genoemde instanties.

4.

Welke aanpak hanteert de gemeente NU in het zorgen dat de private dienstverlening aan deze
kwetsbare doelgroep goed is geborgd?
Deze branche valt inderdaad onder de zogenaamde vrije beroepen en we hebben dan ook feitelijk
geen wettelijke middelen om deze vorm van private dienstverlening te beïnvloeden. Wat de
bewindvoerders betreft zijn door de wetgever wel wijzigingen doorgevoerd om de kwaliteit te
verbeteren (zie Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren 29
januari 2014).
Aangezien de bewindvoerder verantwoording aflegt aan de kantonrechter, heeft de gemeente
nauwelijks invloed op de kwaliteit van bewindvoerders. Wel is het zo dat hulpverlenende instanties als
W¡Zijn cliënten begeleiden als er een klacht over bewindvoering moet worden ingediend.

Hoogachtend,
Burgemeester
Namens

wethouders,

Corné van Poppel,
Wethouder voor Jeugd, Volksgezondheid, , Welzijn, Zorg, Decentralisaties (coördinerend),

