
Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 3 april 2018 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Koster 

Portefeuille(s) : Commissie Welzijn 

Contactpersoon C.P.G. Kraan 

Tel.nr. : 06-83338358 

E-mailadres kraan.c@woerden.nl 

R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
18R.00208 

ijemecnte 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Jan-Hubert van Rensen 
van de Fractie van Inwonersbelangen 
over Besteding Klijnsmagelden voor kinderen en jeugd (armoedebestrijding) 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 
Welk bedrag heeft gemeente Woerden ontvangen uit de extra pot "Kansen voor alle kinderen"? 

Antwoord 
In 2018 ontvangt Woerden C 167.884,-

Vraag 2 
Hoe zijn de extra financiële middelen ingezet? 

Antwoord 
Conform raadsvoorstel 17R.00142 en raadsbesluit 17R.00146 wordt 700Zo van deze gelden ingezet voor 
de Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor vergoedingen aan kinderen. 
Voor de overige 3007o van deze gelden ontvangt de raad binnenkort een raadsvoorstel. 

Vraag 3 
Waarvoor zijn de extra middelen aangewend (kleding, schoolreisjes, technische benodigdheden voor 
school, etc.)? 

Antwoord 
In 2017 is C 125.000 ingezet voor de Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor vergoedingen 
aan kinderen. Het gaat dan om vergoeding van schoolkosten en welzijnsactiviteiten (sport, cultuur). In 
2018 wordt dit 6 117.884, zijnde 700Zo van de gelden. 
In 2017 is tevens een bedrag van 6 550 betaald aan een maatschappelijk betrokken inwoonster, zodat het 
Eindejaarsdiner voor gezinnen (met kinderen) in armoede ook in 2017 gerealiseerd kon worden. De 

gemeente had namelijk 80 gratis dinerbonnen gekregen van een bepaalde organisatie. De C 550 is 
bijdragen voor overige kosten. Dit was een eenmalige besteding. In het raadsvoorstel dat de raad 
binnenkort ontvangt, staan de bestemmingen voor het geld in 2018 opgesomd. 

Vraag 4 
Wat is de uitputting geweest in 2017? En als er onderbesteding is geweest (geld over) wordt dit dan 
gereserveerd om te besteden in 2018? 
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Antwoord 
In 2017 is in totaal C 125.550 besteed. Het niet uitgegeven geld 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 5 
Algemeen gesproken hoe heeft de gemeente de ter beschikking gekomen gelden besteed. 

Antwoord 
Aan kinderen en jeugd. 

Vraag 6 
Welke rol hebben de verschillende organisaties (bijvoorbeeld stichting leergeld of de kerken) die zich 
bezighouden met financieel kansarme kinderen gekregen? 

Antwoord 
Wij zijn al sinds eind 2016 met de Stichting Leergeld in gesprek over deze gelden. Nadat de raad in juni 
2017 een eerste besluit heeft genomen over de Klijnsmagelden zijn we gestart met bestuurlijke 
gesprekken met de Stichting. Op basis daarvan hebben wij vanaf de zomer van 2017 de Stichting 
Leergeld herhaaldelijk gevraagd om een subsidieaanvraag in te dienen. Die hebben wij tot op heden (d.d. 
22 maart 2018) nog niet ontvangen. 
Met de Kerken heeft de gemeente al jaren een samenwerking in de vorm van het Noodfonds. Zowel de 
Kerken als de gemeente storten daar jaarlijks een bedrag in. Dit bedrag is ter bestrijding van acute 
financiële nood en armoede. Vanwege een goede samenwerking met Ferm Werk die wijst op 
voorliggende voorzieningen wordt dit bedrag momenteel niet ten volle benut. Uitbreiding van de 
financiering is dus niet nodig. 

Vraag 7 
Welke organisaties zoals in haar brief door Klijnsma benoemd zijn in Woerden actief en hoe werkt de 
gemeente met hen samen? 

Antwoord 
Alleen de Stichting Leergeld Groene Hart is specifiek in Woerden gevestigd. De samenwerking is 
tweeledig: Ferm Werk verwijst ouders I verzorgers actief op deze Stichting voor verstrekkingen die Ferm 
Werk niet mag of kan leveren. De gemeente Woerden (afdeling Sociaal Beleid) heeft contact met de 
Stichting in het kader van de Klijnsmagelden en het tot stand brengen van een subsidierelatie. 
Uiteindelijk gaat de raad hierover. De verwachting is dat de raad 26 april een besluit kan nemen over de 
bestemming van deze gelden in 2018. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.004765 

De secretaris 

V J . oer 
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From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: 14 Mar 2018 14:44:26
To: !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Raadsleden; !Concernzaken 
Subject: artikel 40 vragen Inwonersbelangen inake besteding Klijnsmagelden voor kinderen en jeugd
Attachments: 180314 artikel 40 vragen inwonersbelangen inz. besteding klijnsmagelden voor kinderen en jeugd.pdf 

Aan het college
CC raad

Bijgaand treft u een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie Inwonersbelangen aan. Deze vragen gaan over besteding Klijnsmagelden voor 
kinderen en jeugd . Conform het Regelement van Orde dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 14 april 2018.

Met vriendelijke groet,

Wendy Plukaard

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 

--

De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



  

 

ARTIKEL 40 VRAGEN 

Besteding Klijnsmagelden voor kinderen en jeugd 
14 maart 2018 

 
Inleiding 

Va af  is er door het Rijk stru tureel € 5,- miljoen extra beschikbaar gesteld aan de 

ge ee te  voor Ka se  voor alle ki dere . Dit is edoeld voor ki dere  die door 
financiële omstandigheden niet deel kunnen nemen aan sociale activiteiten en nodig hebben 

voor basale zaken zoals goed kleding.  

 

De staatsecretaris van Sociale Zaken destijds, mevrouw Klijnsma, verwoordde het als volgt: 

"Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld, staan vaak aan de zijlijn. Zij zitten 

minder vaak op sport of muziekles dan hun leeftijdsgenoten uit rijkere gezinnen, mijden 

verjaardagsfeestjes omdat ze geen cadeautje kunnen meenemen, kunnen niet mee op 

schoolreisje of beschikken niet over een winterjas of een fiets. Het niet kunnen meedoen 

zorgt vaak voor een gevoel van uitsluiting en onzekerheid. Schaamte en stigmatisering 

kunnen van invloed zijn op de persoonlijke en psychische ontwikkeling van een kind en 

vergroten de kans op achterstand en ongelijkheid."  

 

De staatssecretaris was zeer duidelijk over de besteding van de extra middelen: 

"Inzet is dat er geen verdringing van bestaand beleid plaatsvindt: Het is van belang dat de 

huidige inzet van middelen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra 

middelen dienen als aanvullende impuls."  

 

Met andere woorden, de extra middelen zijn geoormerkt voor extra bijdrage aan kinderen 

en jeugd die het echt nodig heeft. Het moet besteed worden aan deze kwetsbare groep 

inwoners. Aan andere zaken mag het niet besteed worden. Zo wees de staatssecretaris er 

ook op bestaande organisaties in de gemeente (zoals bijvoorbeeld stichting Leergeld) mee te 

nemen in de besteding van de gelden. 

Uit diverse gemeenten zijn verslagen te vinden dat de extra middelen bij de juiste kinderen 

en jeugd is terecht gekomen. Hoe dit in Woerden zit is de fractie van Inwonersbelangen niet 

duidelijk. Wij he e  egrepe  dat het o  ee  edrag va  € . ,- tot € . ,- 
structureel voor Woerden gaat. 

 

Onze vragen 
1. Welk edrag heeft ge ee te Woerde  o tva ge  uit de extra pot Ka se  voor alle 

ki dere ? 

2. Hoe zijn de extra financiële middelen ingezet? 

3. Waarvoor zijn de extra middelen aangewend (kleding, schoolreisjes, technische 

benodigdheden voor school, etc.)? 

4. Wat is de uitputting geweest in 2017? En als er onderbesteding is geweest (geld over) 

wordt dit dan gereserveerd om te besteden in 2018? 

5. Algemeen gesproken hoe heeft de gemeente de ter beschikking gekomen gelden 

besteed. 

6. Welke rol hebben de verschillende organisaties (bijvoorbeeld stichting leergeld of de 

kerken) die zich bezighouden met financieel kansarme kinderen gekregen? 



  

 

ARTIKEL 40 VRAGEN 

Besteding Klijnsmagelden voor kinderen en jeugd 
14 maart 2018 

 
7. Welke organisaties zoals in haar brief door Klijnsma benoemd zijn in Woerden actief en 

hoe werkt de gemeente met hen samen?  

 

Namens de fractie van Inwonersbelangen, 

 

Jan-Hubert van Rensen 
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