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Beantwoording technische vragen Inwonersbelangen 

 

Vraag 1 

In 2017 is €125.500,- van de Klijnsmagelden uitgegeven. Wat was het totale bijdrage voor 2017 van 

het Rijk en welk bedrag wordt voorgesteld om in reserve sociaal domein gestort te worden? 

 

Antwoord 

In 2017 was € 176.185,- beschikbaar voor Armoedebestrijding onder kinderen. In 2017 is in totaal € 

126.050,- besteed. Het niet uitgegeven geld (€50.135,-) is niet gereserveerd om te besteden in 2018. 

Dit geld is terecht gekomen in het saldo van Programma 3 en wordt verrekend met de reserve Sociaal 

Domein. 

 

Vraag 2 

Hoe sluit de doelstelling van de Declaratieregeling maatschappelijke participatie aan op de 

doelstellingen van de Klijnsmagelden? Met andere woorden hoe wordt voorkomen dat het geld niet 

terecht komt bij de kinderen die het nodig hebben. 

 

Antwoord 

Achtergrond 

Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden besloten tot een andere, meer 

maatwerkgerichte aanpak van armoedebestrijding (17r.00146). De raad deed dit op basis van de 

beleidsnotitie 'Integraal armoedebeleid: de inwoner aan het roer (17r.00142).' In deze gekantelde 

aanpak staat de hulpvraag van de inwoner centraal, en niet de aanbodgerichte regelingen. De opgave 

die hierbij hoort luidt ‘Zo weinig mogelijk inwoners van Woerden leven in armoede’.  

 

De gemeente Woerden heeft algemene inkomensondersteunende regelingen een eigen lokale 

‘declaratieregeling maatschappelijke participatie’. De regeling wordt uit eigen middelen van de 

gemeente betaald. Met Ferm Werk hebben we de voor- en nadelen besproken om deze 

declaratieregeling te flexibiliseren en om te vormen naar een maatwerkfonds. De conclusie hiervan is 

dat het voor inwoners en voor de uitvoering beter is om een maatwerkfonds naast de 

declaratieregeling in te voeren. De redenen hiervoor liggen in de al bestaande bekendheid van de 

Declaratieregeling, de anonimiteit die de Declaratieregeling biedt en de enorme caseload die door 

consulenten opgepakt zou moeten worden als de Declaratieregeling afgeschaft zou worden. Met Ferm 

Werk is daarom afgesproken dat een deel van de financiële middelen gestoken wordt in het 

maatwerkfonds. Dat houdt in dat de Kleinsmagelden worden verdeeld tussen de Declaratieregeling en 

het maatwerkfonds. Beide regelingen vallen onder dezelfde opgave en hebben daarmee dezelfde 

doelstelling.  

 

Bestuurlijke afspraken  

Het Rijk en de VNG vinden het belangrijk dat alle kinderen in Nederland ten volle kunnen meedoen. 

Ook de kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Het is van belang dat de huidige 

inzet van middelen voor armoedebestrijding onder kinderen door gemeenten onverminderd wordt 

voortgezet.  

De Klijnsmagelden dienen als aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen.  

In de bestuurlijke afspraken staat onder andere dat gemeenten in samenwerking met relevante 

fondsen en stichtingen zorgdragen voor voorzieningen in natura zodat alle kinderen kunnen meedoen 

op school, aan sport, cultuur en sociale activiteiten. Gemeenten zullen, om deze kinderen te bereiken, 

gebruikmaken van de aanwezige infrastructuur en deze optimaliseren. 
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De Declaratieregeling 

Bij het Ministerie is geverifieerd dat de manier waarop onze Declaratieregeling wordt uitgevoerd wordt 

aangemerkt als een ‘in natura verstrekking’. 

 

De Declaratieregeling is bij uitstek een regeling die tot doel heeft om mensen –dus ook kinderen- met 

een laag inkomen te laten participeren. De regeling kent o.a. de kostensoorten ‘welzijnsactiviteiten van 

kinderen’ en ‘ouderbijdragen’. Met welzijnsactiviteiten wordt gedoeld op sportieve, kunstzinnige / 

culturele, educatieve en recreatieve activiteiten; ook attributen die daarvoor nodig zijn kan worden 

vergoed. Onder ouderbijdragen worden de bijdragen gerekend die scholen van ouders vragen, o.a. 

voor schoolreisjes etc. 

De Door te communiceren over de regeling, zoals op de website en door uitgave van een folder 

waarin al de regelingen zijn vermeld, draagt de Declaratieregeling eraan bij dat kinderen die het nodig 

hebben ook worden bereikt.  

 

Cijfers ondersteunen dat: het gebruik van de Declaratieregeling ten behoeve van kinderen is vorig jaar 

flink toegenomen ten overstaande van het gebruik in 2016. Het aantal huishoudens dat gebruik 

maakte van hulp ten behoeve van kinderen is gestegen van 303 huishoudens in 2016 naar 348 

huishoudens in 2017. De uitgaven voor minimaregelingen ten behoeve van kinderen in 2016 

bedroegen €171.002,- en in 2017 €223.297,-. 

 

 

Toezeggingen Het Beeld 19 april 2018 

 

Wethouder Koster: Ik informeer u over het totaal aan Klijnsmagelden dat de gemeente tot nu 

toe ontvangen heeft. 

In 2017 was € 176.185,- beschikbaar voor Armoedebestrijding onder kinderen. In 2018 gaat het om 

een bedrag van €167.884,-. 

 

Wethouder Koster: Ik stuur u de inventarisatielijst met daarop de organisaties die eventueel in 

aanmerking konden komen voor deze regeling en de criteria die geleid hebben tot de in het 

raadsvoorstel voorgestelde keuze 

Onze beleidsadviseurs hebben een analyse gemaakt van de behoefte en problemen onder de jeugd 

in Woerden. Vervolgens is bekeken hoe wij het geld zo konden inzetten dat er aan meerdere 

maatschappelijke opgaven een bijdrage geleverd kon worden. Daarin is een afgewogen keuze 

gemaakt. De criteria die hierbij zijn gehanteerd zijn of de organisaties in het Bestuursakkoord zijn 

genoemd, of ze lokaal actief zijn (criterium opgenomen in Bestuursakkoord) en of ze aansluiten bij de 

lokale behoeften. Van alle genoemde organisaties is alleen Stichting Leergeld Groene Hart lokaal 

actief. Het Jeugdsportfonds en het Cultuurfonds hebben met Woerden contact gezocht over deze 

gelden, maar dat hebben we afgehouden omdat uit onderzoek in 2017 is gebleken dat met de 

Declaratieregeling van Ferm Werk meer kinderen werden bereikt. De andere organisaties hebben 

geen contact gezocht en zijn ook niet actief op lokaal niveau. 

Ook is er contact geweest met de Raad van Kerken over het Noodfonds. Het geld dat hiervoor 

beschikbaar is, wordt niet opgemaakt en de beheerder van het Noodfonds heeft aangegeven dat er 

niet meer geld nodig is voor het Noodfonds. 


