Uitvoerplan intensivering aanpak kinderarmoede 2017 - 2018
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Aanleiding

Ruim 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Volgens onze informatie wijkt
de gemeente Venray hier helaas niet van af. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid met ingang van 1 januari 2017 voor de bestrijding van armoede onder kinderen
landelijk € 100 miljoen extra beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 85 miljoen structureel aan
gemeenten verstrekt. Dit betekent voor Venray een bedrag van € 221.570 voor 2017 en € 228.308
voor 2018. Dit extra budget dient als aanvullende impuls.
In de Kadernota Integrale en Activerende Armoedeaanpak 2016-2019 (door de Raad vastgesteld
op 28 juli 2015) is reeds aandacht gegeven aan het vroegtijdig bereiken van mensen in armoede.
Ouders en gezinnen met een inkomen onder 120% van het wettelijk sociaal minimum en een
beperkt vermogen kunnen terecht bij Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds en het Meedoenbudget (gemeente).
In dit uitvoeringsplan schetsen we hoe we deze additionele middelen gaan inzetten in de
intensivering van de aanpak kinderarmoede voor de jaren 2017 en 2018.
1.1 Doelstelling:
Het uitgangspunt van de extra Rijksmiddelen is om zoveel mogelijk gezinnen met kinderen in
armoede te bereiken. Het is daarom van groot belang dat de methode van verstrekking
laagdrempelig is, bij voorkeur zoveel mogelijk in natura en dat het stigmatisering van kinderen in
armoede voorkomt. Ook dienen de resultaten van de inzet van de middelen zichtbaar en meetbaar
te zijn.
1. Eind 2018 willen wij de doelgroep die gebruik maakt van de middelen vergroten van
ongeveer 350 deelnemers naar minimaal 650 deelnemers.
2. Deze kinderen willen wij gebruik laten maken van de diverse voorzieningen uit het
uitvoerplan.

1.2 Doelgroepen
Wij richten ons op:
1. De kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 120% van
het wettelijk sociaal minimum.
2. De ouders of begeleiders van deze kinderen.
1.3 Intensivering samenwerking kinderfondsen
Op de lange termijn zetten wij in op één centrale toegang, waarmee middelen in natura
aangevraagd kunnen worden. Uit overleg met de drie organisaties is echter gebleken dat het
gewenste centrale aanvraagpunt momenteel nog niet mogelijk is. De oorzaak hiervoor ligt deels in
de verschillende systemen voor de administratieve verwerking van de partijen. Intussen vindt er
op landelijk als ook op provinciaal bestuursniveau overleg plaats om de administratieve afdelingen
van de fondsen te harmoniseren.

Interne mededeling
Onderwerp: Uitvoeringsplan additionele middelen kinderarmoede

Pagina

2 van 5

2017

De beoogde aanvraagprocedure van één aanvraag en één beoordeling zal naar verwachting eind
2018 concrete vormen aannemen.
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Uitbreiding van voorzieningen voor 2017 en 2018

Dit uitvoeringsplan zal voor de kalenderjaren 2017 en 2018 gelden en loopt daarmee parallel aan
termijn van de Kadernota.
In de voorbereiding van het uitvoerplan is overleg gevoerd met de Participatieraad, het PLIV en de
koepelorganisaties van het primair en voortgezet onderwijs om advies op te halen over de wijze
van besteding van de middelen. Hieruit zijn verschillende ideeën voor het uitbreiden van bestaande
voorzieningen opgehaald. Concreet wordt het pakket van het jeugdsportfonds, Stichting Leergeld
en het Meedoenbudget voor schoolgaande kinderen uitgebreid.

2.1 Uitbreiding pakket Jeugdsportfonds
Het pakket van het Jeugdsportfonds wordt uitgebreid met:


extra vergoeding voor zwemlessen.

2.2 Uitbreiding pakket Stichting Leergeld
Naast de bestaande voorzieningen van Stichting Leergeld wordt het pakket uitgebreid met de
volgende doelen:


Het bestedingsplafond bij Stichting Leergeld is op dit moment € 250 per kind per jaar. Dit
wordt verhoogd naar maximaal € 350 per kind per jaar;



Diplomazwemmen A (max. kostprijs, bovenop datgene dat door Jeugdsportfonds wordt
vergoed);



Een kledingbon te besteden bij lokale (kinder)kledingwinkels;



Overgangspakket voor kinderen uit groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs, waaronder
vergoeding elektronisch device (herbruikbare tablet/laptop);



Kindervakantiewerk 2018;



Schoolspullenbon voor kinderen van 12 tot 18 jaar;
Mensen in een schuldregeling krijgen standaard toegang tot de fondsen en Stichting Leergeld.
Schuldenaren moeten leven van beslagvrije voet. Het besteedbaar inkomen komt daarmee,
ongeacht de hoogte van het inkomen uit werk of uitkering, altijd uit op een bedrag om en nabij
het wettelijk sociaal minimum.

2.3 Additionele voorzieningen
Naast de bovenstaande uitbreidingen in het pakket van Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld,
breiden wij de mogelijkheden van het besteden van het meedoenbudget uit met bestedingen voor
de persoonlijke verzorging van kinderen zoals naar de kapper gaan en kleding.
- een kappersbon (voor kinderen),
- toegangskaartjes voor Toverland (+ reiskosten?)
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- tot cursussen bij the ‘B’, of het MAF centrum in Maasbree
- extra budget voor de Ont-moeting
- toegangskaartjes voor bij de Witte Vennen
- eetbon (Tikkie Anders)
- stichting Weekje Weg (vanaf 2018)

3.

Communicatie

Een conclusie in het SER-advies Opgroeien zonder Armoede van augustus 2015 is dat gemeenten
een groot deel van de doelgroep nog niet bereiken. Op dit moment wordt in de gemeente Venray
35 procent van de doelgroep bereikt. Landelijk ligt dit percentage tussen de 25 en 50 procent. De
verwachting is dat met extra publiciteit het percentage kinderen dat wordt bereikt verder
toeneemt. Om het bereik onder de overige 65% van de Venrayse kinderen te kunnen vergroten
dienen we de bekendheid, alsmede de mogelijkheden voor het aanvragen van de voorzieningen te
vergroten. Uit onderzoek blijkt dat financiële krapte leidt tot verlaat handelen en een tunnelvisie op
het aanpakken van taken en problemen. Het is daarbij aannemelijk dat een groot deel van deze
65% niet via de reguliere mediakanalen worden bereikt.
Wij willen ervoor zorgen dat de informatie terecht komt bij alle huishoudens in Venray, en
stimuleren ouders om actief op zoek te gaan naar andere mogelijkheden die kunnen bijdragen aan
de ontwikkeling van hun kinderen.
Stichting Leergeld heeft de gemeente aangeboden om samen de informatievoorziening op te
pakken en te verbeteren. Naast het samen optrekken in de voorlichting naar ouders willen wij ook
via andere kanalen informeren over de mogelijkheden.

3.1 Strategie
De manier waarop, wanneer en waar de informatie wordt aangeboden is van doorslaggevend
belang. Een van de belangrijkste plekken waar deze ouders te vinden zijn, zijn de scholen,
kinderopvang en peuterspeelzalen. Vrijwel alle kinderen gaan naar school en worden ook vaak
door/via school geconfronteerd met uitgaven die ‘verplicht’ zijn. Oftewel: een belangrijk moment
en een belangrijke plek om op in te zetten door middel van het verzoek om een flyer toe te voegen
aan de schoolkrant of de informatie op te laten nemen in de schoolkrant.
Verder hebben de consulenten en coaches en heeft het Schakelplein van de gemeente Venray een
belangrijke rol in informatievoorziening. Ditzelfde geldt ook voor huisartsen, gezondheidscentra en
de bewindvoeringskantoren. Daarnaast moet het KCC geïnformeerd worden, zodat ook zij de
doelgroep goed kunnen doorverwijzen. Extern gezien zijn Stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds,
Jeugdsportfonds, het Platform Lage Inkomens Venray (PLIV), de voedselbank, Synthese, Welkom
Op Weg, Moskeeën en kerken belangrijke plekken om informatie te geven, net zoals het
maatschappelijk werk en de buurt- en sportcoaches. Verder krijgen de meeste mensen van de
doelgroep ook de wijkkranten. Daarnaast behoort een aantal van de Sociale Media volgers van de
gemeente mogelijk ook tot de doelgroep.
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Scholen (BO, VO en SO),

Algemene

Gerichte

benadering

Benadering

X

X

via Interne Begeleiders

Communicatie Middelen
Flyer, advertentie schoolkranten, afstemming
met gezinscoaches / interne begeleiders



Klantmanagers gemeente

X

X

Flyer, afstemming met gezinscoaches



Centrum Jeugd & Gezin

X

X

Flyer, afstemming met gezinscoaches



Stichting Leergeld,

X

X

Eigen promotiemateriaal

Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds


Huisartsen / ziekenhuizen /

X

Flyer, voorlichting

verzorgingscentra


Bewindvoeringskantoren

X



KCC (Schakelplein)

X

Flyer, voorlichting



Werkgevers

X

Flyer, afstemming met klantmanagers



Uitzendbureaus

X

Flyer, afstemming met klantmanagers



PLIV

X



Voedselbank

X



Synthese

X

X

Flyer, voorlichting



Welkom Op Weg

X

X

Flyer, voorlichting



Moskee

X

Flyer, voorlichting



Kerken

X

Flyer, voorlichting



Buurt- en sportcoaches

X

Flyer, voorlichting, afstemming met

X

X

Flyer, afstemming met klantmanagers

Flyer, voorlichting
Flyer, voorlichting

klantmanagers


Sociale en lokale media

X

(X)

Flyer, persberichten, links naar websites

Zowel het Jeugdcultuurfonds als het Jeugdsportfonds maken gebruik van intermediairs voor het
aanvragen van voorzieningen. Het is daarom van belang dat verwijzers (zoals o.a. docenten,
gezinscoaches, huisartsen) weten wie deze intermediairs zijn en hoe een aanvraag kan worden
ingediend. Met de fondsen is daarom afgesproken dat zij ons zullen voorzien van een lijst met
intermediairs die wij vervolgens met onze partners en gemeentelijke consulenten zullen delen.
Voorzieningen van stichting Leergeld Venray kunnen worden aangevraagd via de eigen website
(www.leergeldvenray.nl).
3.2 Onze boodschap
Een aspect waar daarbij rekening mee dient te worden gehouden is het taboe op het hebben van
een laag inkomen. Om stigmatisering zoveel mogelijk te voorkomen wordt de informatie onder alle
kinderen verspreid. Vervolgens kan er gerichter worden gecommuniceerd via de gemeentelijke
consulenten, intern begeleiders en maatschappelijk werkers. Een bijzondere rol is daarbij
weggelegd voor de gezinscoaches. Elke school in de gemeente is verbonden aan een gezinscoach
welke, anders dan een docent, ouders gerichter kan benaderen voor het wijzen op de
kindregelingen. Belangrijk is dat er wordt uitgelegd wanneer je onder de doelgroep valt, wat de
regelingen inhouden en hoe je er aanspraak op kunt maken. Dat zijn namelijk de eerste vragen die
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opkomen. Om deze informatie iets spannender te verpakken kan de overkoepelende boodschap
zijn: ‘Pak je kans, er is veel meer mogelijk dan je denkt’.
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Verdeling budget 2017 en 2018

De volgende verdeling van het additionele budget ten behoeve van de bestrijding van
kinderarmoede 2017 (€ 221.570) worden gereserveerd:
1. Bereiken doelgroep (communicatieplan, zie hoofdstuk 3)

€

5.000

2. Extra ondersteuning huidige succesvolle activiteiten

€

50.000

3. Uitbreiding zwemlessen Jeugdsportfonds

€

15.000

4. Verhogen vergoedingsplafond en uitbreiding pakket Leergeld €

90.000

5. Additionele doelen (via het Meedoenbudget)

22.000

€

Totaal € 182.000
De volgende verdeling van het additionele budget ten behoeve van de bestrijding van
kinderarmoede 2018 (naar verwachting € 228.308,-) worden gereserveerd:
1. Bereiken doelgroep (communicatieplan, zie hoofdstuk 3)

€

5.000

2. Extra ondersteuning huidige succesvolle activiteiten

€

50.000

3. Uitbreiding zwemlessen Jeugdsportfonds

€

30.000

4. Verhogen vergoedingsplafond en uitbreiding pakket Leergeld €

120.000

5. Additionele doelen (via het Meedoenbudget)

€

22.000

Totaal €

227.000

Uit het landelijk budget van 100 miljoen euro wordt 85 miljoen euro structureel beschikbaar
gesteld aan gemeenten via een decentralisatieuitkering, verdeeld naar rato van het aantal kinderen
in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. De middelen zijn zodoende
geoogmerkt, maar als decentralisatieuitkering per definitie niet geoormerkt. Ten aanzien van het
doeltreffend inzetten van de middelen, sluit het Rijk een convenant af met de VNG. In lijn met dit
convenant benutten wij de bestaande infrastructuur en zetten we in op een zo effectief en efficiënt
mogelijke besteding van de middelen voor de bestrijding van kinderarmoede.
Bovenstaande begroting heeft betrekking op de kalenderjaren 2017 en 2018. Aangezien de
voorbereiding pas in het voorjaar 2017 gestart kon worden is de verwachting dat in 2017 niet het
gehele bedrag zal worden uitgegeven. In het geval van een overschot zullen de resterende
middelen vrijvallen binnen het armoedebudget en beschikbaar blijven voor doelstellingen binnen
het armoedebeleid in betreffend jaar.

