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(college of burgemeester) 

 

College van B&W. 

Naam steller vraag Jan Heshof, PvdA 

Verzocht wordt de volgende 

vraag (vragen) te beantwoorden 

 

1. Kan het college aangeven hoeveel geld er in 2017 daadwerkelijk 

beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid inzake de extra middelen 

Kinderen in armoede? 

2. Kan het college inzicht geven in hoe de middelen in 2017 zijn besteed 

en hoe de doelgroep betrokken is bij de uitvoering van het beleid?  

Toelichting 

(indien nodig) 

 

Op 3 november 2016 heeft de raad de motie Kinderen in armoede aangenomen. 

Aansluitend is een plan ontwikkeld tot besteding van de extra gelden. Een 

verdere rapportage is achterweg gebleven.  

De motie vroeg het college om de doelgroep te betrekken en de bedoeling van 

de extra middelen was vooral om met schenkingen in natura kinderen meer te 

laten participeren door bv een lidmaatschap te betalen, zwemlessen te 

financieren etc. 

Onlangs werd bekend dat minstens 20 gemeenten het geld niet gebruikt hebben 

waarvoor het bedoeld is en het zelfs in de algemene middelen hebben gestopt.  

Zie evt.: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2204384-geld-voor-arme-kinderen-

verdwijnt-in-schuldenberg-gemeenten.html 

  

  

Antwoord van college/ 

burgemeester indien schriftelijk 

antwoord wordt gegeven * 

 

1. In 2017 hebben we van de Rijksoverheid € 92.738 gekregen om armoede 

onder kinderen te bestrijden. Bedrag is aan de post bijzondere bijstand 

toegevoegd ten behoeve van bekostiging specifieke minimaregeling voor 

kinderen. Dit betreft de activeringsregeling. Op grond daarvan worden 

vergoedingen verstrekt voor respectievelijk kosten i.v.m. het volgen van 

onderwijs en sportabonnementen/muzieklessen/vouchers voor sportattributen 

(Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds) . 

 

In 2017 is aan de activeringsregeling € 106.000,- uitgegeven (€ 88.000,-    

i.v.m. het volgen van onderwijs en  € 18.000,-  i.v.m. sportabonnementen/ 

muzieklessen/vouchers voor sportattributen). 

 

Om meer kinderen die met armoede te maken hebben te bereiken, armoede zo 

vroeg mogelijk bij kinderen te signaleren en snel en adequaat te kunnen helpen,  

hebben we ons het afgelopen jaar gericht op  intensievere samenwerking en 

afstemming met partijen die betrokken zijn bij het bestrijden van armoede 

onder Thoolse kinderen (Stichting Leergeld, Nationaal fonds Kinderhulp, 

Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds, Leger des Heils, onderwijs, GGD).  

 

Door deze “netwerksamenwerking” worden niet alleen kinderen van ouders 

met een inkomen tot 110%van het sociaal minimum bereikt (de door de raad 

vastgestelde inkomensgrens voor de minimaregelingen, waaronder de 

activeringsregeling), maar ook ouders  van kinderen met een inkomen boven 
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110% die bijvoorbeeld vanwege “armoedeval”, schulden en/of wegvallende 

inkomsten buiten de regelingen vallen en  (tijdelijk) geen ruimte hebben om 

schoolkosten en/of contributies te betalen.  

 

In de praktijk blijkt dat de gelden van stichting Leergeld en andere instanties 

die betrokken zijn bij armoedebestrijding onder kinderen onvoldoende zijn om 

kinderen van deze laatste groep ouders met voldoende middelen te kunnen 

ondersteunen.   

Dit is de reden waarom we momenteel bezien of het wenselijk is in 2018 voor 

deze laatste groep aan Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds/ 

jeugdcultuurfonds gelden beschikbaar te stellen.  

Voor het Jeugdsportfonds is daarin via een particuliere donatie al (deels) in 

voorzien. De Lions serviceclub Tholen doneert hiervoor de komende 3 jaar  

 € 4.000,- per jaar aan het Jeugdsportfonds/ Jeugdcultuurfonds). 

 

2. Om kinderen te betrekken bij het beleid en te bezien of de verstrekkingen in 

het kader van armoedebestrijding  voldoende zijn en/of aanvullingen behoeven 

wordt gebruik gemaakt van gegevens/analyses van Stichting Leergeld. Zij 

komen aan huis bij Thoolse gezinnen en zien/horen waar het aan ontbreekt. 

Daarnaast is het jongerenwerk benaderd om te bezien hoe het best kinderen bij 

het beleid te betrekken. Tevens is gevraagd aan het onderwijsveld en de GGD 

om  hun kennis en inzichten met ons te delen over wat zij van ouders en 

kinderen horen wat nodig is in het kader van armoedebestrijding. 

Datum beantwoording 19 december 2017 

  

Ingeleverd bij de griffie 19 december 2017  

  

 

 
* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering 

 


