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Debat Raadsvoorstel Besteding Rijksgelden Armoedebestrijding kinderen 

 
Verslag van de politieke avond d.d. donderdag 17 mei 2018 (debat van 40 minuten) 
 
Aanwezig gemeente Woerden: 
Raadsgriffier Mark Tobeas 

 

Aanwezig raadsleden: 
Voorzitter: Toos van Soest, CDA 

CDA: Vera Streng 

Inwonersbelangen: Jan-Hubert van Rensen (fr.ass.) 
Lijst van der Does: Lenie van Leeuwen, Arthur Bolderdijk, Heidi den Hartigh (fr.ass.) 
Progressief Woerden: Marieke van Noort, Coby Franken (fr.ass.), Jelle IJpma (fr.ass.) 
VVD: Florian van Hout, Simone Onrust 
D66: Birgitte van Hoesel, Johan Tamse (fr.ass.) 
CU/SGP: Hugo Bulk (fr.ass.) 
Sterk Woerden: Wout den Boer, Gert-jan Sluijs (fr.ass.) 
Arentshorst: Lia Arentshorst 
SP: Irene Brits (fr.ass.), Marjan Vogel (fr.ass.) 
 

Tevens aanwezig: Yolan Koster, portefeuillehouder. 
 
Verslag: Marja van Steijn van Tekstbureau Talent, info@tekstbureautalent.nl  
 
 
 
Er is een concept-amendement opgesteld door CU/SGP. 
Dhr. Bulk (CU/SGP) heeft het concept-amendement opgesteld maar wil eerst het debat afwachten.  
Hij wijst erop dat aan de wethouder is gevraagd om een overzicht van organisaties maar dat de raad 
dat overzicht nog niet ontvangen heeft, wel een omschrijving waarin wordt verwezen naar het 
bestuursakkoord maar Hugo heeft de paragraaf niet terug kunnen vinden.  
Daarnaast stelt hij dat de afspraak was dat de te steunen organisaties al in de samenleving actief 
moeten zijn maar er dat er volgens het raadsvoorstel toch nieuwe organisaties opgezet moeten gaan 
worden. 
Ook wordt gesproken over gaten dichten van 2018. De fractie vraagt zich af wat daar de achtergrond 
van is. Al met al denkt de fractie erover een amendement in te dienen om het raadsvoorstel zo aan te 
passen dat wordt aangesloten bij succesvolle initiatieven die al in de Woerdense samenleving actief 
zijn.  
 
Dhr. Den Boer (Sterk Woerden) ervaart eveneens onduidelijkheid. Hij is het eens met het concept-
amendement, dat om duidelijkheid vraagt. Het lijkt hem goed om het budget van € 50.000 te brengen 
naar bestaande initiatieven die dat geld direct nodig hebben.  
 
Mw. Van Noort (PW) was bij het Beeld positief over het voorstel, omdat het voortkomt uit de praktijk. 
Aansluiten op bestaande structuren is altijd goed maar het is wel de bedoeling dat voorzieningen waar 
dit geld naartoe gaat, voor iedereen toegankelijk en aansprekend zijn. Bestaande structuren lopen vaak 
via de kerkgenootschappen maar die zijn niet voor iedereen aanspreekbaar, en daar heeft mw. Van 
Noort moeite mee. Zij hoort graag de visie van CU/SGP daarover, en ook op de waarde van het 
onderzoek zoals dat is gedaan en waaruit voortkomt dat dit de leemtes zijn. Waarom is dat 
onvoldoende voor CU/SGP? 

Dhr. Bulk antwoordt dat er naar zijn mening geen sprake is van leemtes, maar er is door raadsleden om 
bepaalde informatie gevraagd en die is niet gekomen.  
Verder wil hij erop wijzen dat organisaties zoals kerkgenootschappen laagdrempelig werken en zich 
niet alleen profileren voor mensen met een kerkelijke achtergrond maar breed in de samenleving actief 
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zijn; zij kennen de mensen ook, en helpen ze. En wat kan een stichting als Babyspullennederland nu 
toevoegen? Zij hebben in Woerden alleen een ophaalpunt. 
Mw. Van Noort zegt dat ze lokaal actief zijn. En wat betreft kerkelijke organisaties: die staan dan wel 
open voor iedereen maar het is maar de vraag of mensen daar in gelijke mate naartoe gaan. PW heeft 
liever dat het geld gaat naar algemene voorzieningen die voor iedereen gelijkelijk benaderbaar en 
toegankelijk zijn.  
Mw. Vogel (SP) wijst erop dat iedereen wél kan aankloppen bij Welzijn Woerden. Die organisatie is niet 
religieus gebonden. Is het niet verstandig om het daar neer te leggen? 

Mw. Van Noort vindt het onhandig dat de wethouder hier niet zelf over kan mee-debatteren en 
informatie kan aanleveren.  
De voorzitter wijst erop dat de wethouder geen deel uitmaakt van de raad. Het gesprek bij het Beeld 
was bedoeld om informatie te verzamelen. 
Dhr. Bulk vraagt zich af waarom er nieuwe instanties opgestart moeten worden terwijl er in Woerden al 
een Stichting Speelgoedbank is, en een Kledingbank. Want dat staat in het voorstel.  
 
Mw. Van Hoesel (D66) is eveneens in verwarring geraakt, na de beeldvormende sessie. Zij heeft 
documentatie van het ministerie gezocht over deze regeling, waarop de verwarring alleen nog maar 
toenam. In de regeling is namelijk aangegeven dat het geld besteed moet worden aan school, sport of 
cultuur. Dat rijmt niet met wat in het raadsvoorstel staat.  
Mw. Onrust van de VVD heeft de vorige keer een andere invalshoek ingebracht, nl. dat de besteding 
van deze rijksmiddelen ook mogelijk is via de declaratieregeling. Dat is toen niet als mogelijkheid naar 
de raad gebracht. Nu de raad antwoord heeft op de vragen van Inwonersbelangen blijkt dat dus wél 
mogelijk te zijn. D66 vindt die declaratieregeling erg mooi, het is sterk vraaggestuurd en dus maatwerk. 
D66 stelt daarom voor deze middelen naar de declaratieregeling door te schuiven. De wethouder gaf 
aan dat het zeer succesvolle regeling is.  
De voorzitter vraagt of dit betekent dat D66 een amendement gaat indienen. 
Mw. Van Hoesel sluit dat niet uit maar wil eerst afwachten of anderen deze mening delen.  
Mw. Onrust (VVD) benadrukt dat de VVD het belangrijk vindt om zorgvuldig om te gaan met de 
beschikbare middelen. De VVD is geen voorstander van het verdelen van het budget over nieuwe 
initiatieven. Er zijn al verschillende succesvolle initiatieven in Woerden actief die kinderen met een laag 
inkomen bereiken, en het is dus veel effectiever om daarop aan te sluiten. De declaratieregeling 
Maatschappelijke Participatie is een van de meest succesvolle initiatieven, is een toegankelijke 
voorziening voor iedereen, ongeacht religie, en sluit ook beter aan op de behoeften van het gezin. 
Daarnaast wordt de regeling steeds bekender waardoor het bereik toeneemt. Voorstel dus om die 
middelen daarvoor in te zetten. 
 
Dhr. Van Rensen (IB) wijst erop dat de Klijnsma-gelden zijn bedoeld om kinderen mee te laten doen in 
alle opzichten. Alle kinderen hebben tegenwoordig een smartphone nodig, om sociaal mee te doen, en 
dat is de intentie van deze gelden. Dank voor het amendement van CU/SGP, IB kan zich daarin vinden. 
Wel nog even een vraag of ook de Stichting Leergeld erin kan worden opgenomen. N.B. 
Dhr. Bulk wijst erop dat het amendement er formeel nog niet is. Hij heeft het alleen aan dhr. Van 
Rensen laten lezen omdat de andere fracties niet van plan waren erin mee te gaan. 
De voorzitter adviseert om een volgende keer het concept-amendement breed te verspreiden, zodat de 
inhoud bij alle deelnemers aan het debat bekend is.  
Dhr. Bulk antwoordt dat de inhoud is wat hij zojuist heeft toegelicht. Maar hij zou graag het voorstel van 
D66 over de declaratieregeling vóór de volgende raadsvergadering beantwoord zien; dan kan hij het 
amendement daarop aanpassen. 
De voorzitter wijst erop dat hij daartoe een schriftelijke vraag kan indienen. 
Mw. Van Hoesel vraagt of het correct is dat de declaratieregeling onder de Klijnsma-regeling valt.  
[Er wordt instemmend geknikt.] 
Mw. Onrust (VVD) heeft het, vooruitlopend op het antwoord van de wethouder dat dan waarschijnlijk 
schriftelijk nog zal volgen, zo ingeschat dat op het moment dat 70% van de Klijnsma-gelden al in de 
participatieregeling gestopt wordt, en als er ook is gecheckt bij Sociale Zaken & Werkgelegenheid of dat 
een juiste besteding was bij het in natura principe, dat, als dat geldt voor 70% van de gelden, dat voor 
de andere 30% dan ook zo is. 
Mw. Van Noort heeft uit het voorstel begrepen dat er hiaten zijn in de bestaande infrastructuur en dat 
daarvoor dit raadsvoorstel is bestemd, dus voor de tussentijd, totdat het geïntegreerde armoedebeleid 
in zijn geheel van kracht wordt.  
Mw. Streng (CDA) gaat in op de hiaten in de declaratieregeling. Zij voegt daaraan toe de constatering 
dat nog heel weinig mensen er gebruik van maken. Zij stelt voor de opmerkingen van mw. Van Noort en 
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mw. Van Hoesel te combineren: er wordt voorgesteld om dat geld onder de declaratieregeling te 
stoppen maar wordt het dan nog besteed aan de mensen die het echt nodig hebben, de mensen die de 
declaratieregeling niet weten te vinden, of voor wie de declaratieregeling niet voldoende de lading dekt. 
Daarom is in het voorstel voorgesorteerd op een aantal partijen die voorzien in die hiaten, en het CDA 
zou die analyse van “wat zijn de beste partijen” van onderaf willen aanpakken, d.w.z. ga eerst in 
Woerden kijken waar de vraag ligt en waar de gelden uitgezet kunnen worden. Blijkt dat niet te lukken 
omdat het hier allemaal perfect geregeld is, dan kun je alsnog komen met het voorstel voor de 4 
genoemde partijen. Maar dat staat niet in de stukken. De vraag is dus of de partijen in het voorstel de 
juiste zijn. Het CDA steunt daarom het voorstel om eerst aansluiting te zoeken bij de bestaande 
initiatieven, om de hiaten die er zijn, écht te kunnen dichten. 
 
Mw. Brits (SP) sluit zich aan bij het CDA. De helft van de mensen met armoede in Woerden is niet 
bekend. Dat is het eerste probleem.  
Wat betreft de kerk: de kerk helpt alle mensen. Mw. Brits is zelf geen lid maar weet dat de kerken goed 
samenwerken met de Voedselbank en de Voedselbank weet heel veel mensen te vinden. 
Waarschijnlijk nog meer dan Ferm Werk. Irene sluit zich aan bij sprekers Streng en Bulk. 
 
Mw. Den Hartigh (Lijst Van der Does) steunt het voorstel van dhr. Bulk. Armoede voorkomen is 
belangrijk, lukt dat niet, dan in primaire behoeften voorzien. 
 
Mw. Arentshorst (fractie Arentshorst) sluit zich daarbij aan. 
 
De voorzitter constateert dat er een ruime meerderheid is voor het concept-amendement. Wellicht kan 
ook PW aansluiten met enkele aanpassingen.  
Mw. Van Noort (PW) zou eerst de reactie van het college op dit debat willen vernemen. Kan dat niet, 
dan moet er opnieuw een gesprek in Beeldvorming plaatsvinden. Er zijn namelijk nog vragen: in 
hoeverre is de declaratieregeling afdoende, in hoeverre zijn lokale organisaties afgecheckt, en hoe is 
het college tot die 4 organisaties gekomen.  
De voorzitter wijst erop dat die laatste vraag bij de Beeldsessie is gesteld.  
Dhr. Den Boer (Sterk Woerden) bevestigt dat; maar er is geen antwoord op gekomen. 
Dhr. Tamse (D66) denkt dat dat antwoord de gevraagde verheldering zou kunnen brengen, en 

Mw. Van Noort (PW) verwacht dat het zou helpen in de besluitvorming. 
De voorzitter vraagt wethouder Koster om een reactie.  
Wethouder Koster herhaalt wat zij de vorige keer heeft meegedeeld, nl. dat mevrouw Kraan een 
inventarisatie heeft gemaakt van alle organisaties die in aanmerking kunnen komen voor een deel van 
de Klijnsma-gelden. Dat is geen lijst met criteria geworden maar ze heeft naar de geest van het voorstel 
gekeken en een aantal organisaties genoemd die een neutraal karakter hebben. Ook heeft zij een 
gesprek gehad met de kerken. De kerken gaven dat zij de gelden die zij momenteel ontvangen voor 
armoedebestrijding, niet opmaken. Tevens wordt geconstateerd dat de declaratieregeling een te klein 
bereik heeft: niet alle gezinnen komen daar vanzelfsprekend uit. In de brief van het Kabinet worden 
organisaties genoemd zoals Stichting Leergeld die het Kabinet zeer geschikt vindt, omdat dat in natura 
verstrekking is. Als de raad op andere wijze wil aansluiten bij de sociale infrastructuur dan het 
raadsvoorstel aangeeft, dan staat het de raad vrij. Maar dit is wel een uitvoeringszaak, bijzonder dat de 
raad zich daar zo diep me bemoeit.  
Het is wel degelijk de bedoeling om de Klijnsma-gelden onderdeel te laten worden van het 
Maatwerkfonds, en dat kan per situatie een arrangement voor een gezin samenstellen. Maar die 
aanpak is momenteel nog in ontwikkeling, en om dat te overbruggen wordt nu voorgesteld om deze 
partijen in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede in de geest 
van de Klijnsma-gelden. Het is voor korte duur. Er is gekozen voor neutrale uitvoerders. Kerken hebben 
geen behoefte aan extra geld omdat ze het eigen budget al niet opmaken. 
Dhr. Den Boer (Sterk Woerden) vraagt of de toegezegde schriftelijke informatie dezelfde informatie is 
als wat de wethouder zojuist mondeling heeft toegelicht. 
Wethouder Koster stelt dat de raad n.a.v. vragen uitgebreid antwoord gekregen heeft; daar staan deze 
teksten in. 
 
Conclusie: Bespreekstuk naar de raad van 31 mei. Amendement volgt nog en zal deel uitmaken van 
de beraadslagingen op 31 mei.. 

.-.-.-. 


