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Uw kenmerk

Onderwerp

Reactie op ongevraagd advies Nationaal Jeugdontbijt

Geachte Participatieraad,

Op 12 juli 2018 hebben wij een advies van u ontvangen inzake het Nationaal Jeugdontbijt.
In uw advies wijst u ons op de mogelijkheden van het Nationaal Jeugd Ontbijt. In deze brief gaan
wij in op uw advies.
In uw advies refereert u aan het gegeven dat in Venray 1.000 kinderen zouden opgroeien in
armoede. Let wel, dit betreft het aantal kinderen dat opgroeit in gezinnen met een laag inkomen
(bijstandsniveau), oftewel met een risico op armoede. De bijstand is niet per definitie onvoldoende
of ontoereikend en betekent dus niet automatisch ‘leven in armoede’.
In Venray kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, zoals u in uw advies aangeeft,
gebruik maken van de mogelijkheden die het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, stichting
Leergeld en ook het Meedoenbudget bieden. De Jetta Klijnsmagelden die Venray ontvangt worden
volledig besteed aan de bovengenoemde regelingen voor kinderen. Inmiddels hebben deze
stichtingen hun bestedingen over 2017 verantwoord en de subsidies worden binnenkort
vastgesteld. In 2018 zijn wederom alle Klijnsmagelden aan deze organisaties verstrekt.
Behalve de Klijnsmagelden worden er aanvullend gelden uit het armoedebudget ingezet voor de
bestrijding van kinderarmoede. Momenteel zijn er derhalve geen mogelijkheden om ook nog mee
te doen aan het Nationaal Jeugdontbijt. Uit de benchmark Armoede & Schulden 2017 volgt dat
Venray, in vergelijking met andere gemeenten, reeds veel middelen besteedt aan het voorkomen
van kinderarmoede. U zult hierover op een later moment nader worden geïnformeerd.
De kadernota integrale en activerende armoedeaanpak 2016 – 2019 zal in 2019 worden
geëvalueerd. Naast deze kadernota is in overleg met onder andere de Participatieraad het
uitvoeringsplan Kansen voor alle Kinderen opgesteld. Uit de evaluatie zal naar voren komen of de
huidige regelingen genoeg aansluiten bij de behoefte of dat er ruimte dient te komen voor nieuwe
initiatieven, zoals bijvoorbeeld het Nationaal Jeugdontbijt.
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Wij hopen dat hiermee voldoende is ingegaan op uw advies.

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Burgemeester en Wethouders

Anne Thielen,
wethouder Leven

