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Donderdag 7 december bespreekt u in de commissie Samenleving het Uitvoeringsplan Elk kind een kans. 

De fractie van de PvdA heeft naar aanleiding van deze bespreking technische vragen gesteld. Hierbij 

beantwoorden wij deze vragen. 

 

Vraag 1: Heeft het college daadwerkelijk het tekort op de bijzondere bijstand in 2014 ten laste 

gebracht van de Klijnsma gelden? 

Nee, wij hebben de Klijnsmagelden in 2014 conform raadsamendementen ingezet op de volgende 

posten: 

- Collectieve zorgverzekering; 

- Langdurigheidstoeslag (inmiddels is deze vervangen door de individuele inkomenstoeslag); 

- Het restant is door de raad geoormerkt voor inkomensondersteuning en ook daaraan uitgegeven. 

 

Vraag 2: Heeft het college daadwerkelijk het tekort op de bijzondere bijstand in 2015 ten laste 

gebracht van de Klijnsma gelden? 

Nee, wij hebben de Klijnsmagelden in 2015 conform het Beleidsplan Inkomensondersteuning 2015-2018 

ingezet op de volgende posten: 

- Collectieve zorgverzekering; 

- Individuele inkomenstoeslag; 

- Invoeren van Stichting Leergeld; 

- Extra budget voor de Rotterdampas; 

- Handhaven van de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand, in plaats van een versobering; 

- Budget voor maatschappelijke initiatieven. Hier is uiteindelijk Schuldhulpmaatje mee 

gefinancierd. 

 

Vraag 3: En waaraan zijn in 2016 & 2017 de Klijnsmagelden besteed? 

Zie het antwoord bij vraag 2. 
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Vraag 4: Wat zijn de exacte aantallen kinderen die in 2016 & 2017 gebruik maakten van het 

Kindpakket? Graag een uitsplitsing per pakket. 

Onderstaand overzicht bevat het aantal verstrekkingen per voorziening. Hieruit is niet af te leiden om 

hoeveel unieke kinderen het gaat, omdat kinderen mogelijk van meerdere voorzieningen gebruik hebben 

gemaakt. 

 

Voorziening 2016 2017
1
 

Jeugdsportfonds 226 192 

Jeugdcultuurfonds 31 16 

Stichting Leergeld 293 682
2
 

Collectieve zorgverzekering 169 242 

Rotterdampas 593 Nog niet bekend 

Totaal 1.312 1.132 

 

Vraag 5: Welk percentage arme kinderen maakte in 2016 & 2017 gebruik van de kindpakketten? 

Deze vraag is niet te beantwoorden. Wij weten namelijk niet hoeveel unieke kinderen gebruik hebben 

gemaakt van de verschillende voorzieningen.  

 

Vraag 6a: Hoeveel is er in 2015, 2016 en 2017 met inzet van de 200.000 euro Klijnsma gelden exact 

uitgegeven aan ”iets extra’s” voor arme kinderen? 

Wij hebben het bedrag van € 200.000,- voor het eerst ontvangen over 2017. Hiervan is € 114.000,- 
rechtstreeks terecht gekomen bij de doelgroep. Van het restant hebben wij in 2017 onder andere een 

preventiemedewerkster ingezet. Zij is begonnen met de voorbereiding van de uitvoeringsplannen Elk 

kind een kans en Grip op geld. Overigens hoorden wij pas erg laat in 2016 dat wij over 2017 extra 

middelen kregen. Hierdoor hadden wij slechts beperkt de tijd om een goede bestemming voor de extra 

middelen te vinden. 

 

Vraag 6b: Waar bestond dit “iets extra’s” in de praktijk uit? 

Met de extra middelen hebben wij diverse voorzieningen kunnen instellen of uitbreiden: 

- Via het Jeugdsportfonds hebben wij een zwemregeling in het leven geroepen, waarmee kinderen uit 

de doelgroep hun A- en B-diploma kunnen halen. De maximale vergoeding bleek hiervoor namelijk 

ontoereikend; 

- Wij hebben de maximale vergoeding van het Jeugdsportfonds verhoogd van € 225,- naar € 300,-; 
- We hebben weer een gemeentelijke bijdrage aan het Jeugdcultuurfonds ingesteld. Ook hebben we 

de maximale vergoeding van het Jeugdcultuurfonds verhoogd van € 450,- naar € 600,-. 
- Stichting Leergeld heeft in de loop van 2016 een Kindpas ingevoerd. Dit is een pas waar een jaarlijks 

tegoed van € 50,- op staat, waar kinderen naar eigen inzicht bijvoorbeeld een nieuwe winterjas mee 

kunnen aanschaffen. Door de extra impuls van de Klijnsmagelden hebben we dit bedrag per 

1 januari 2017 kunnen verhogen naar € 85,-; 
- We hebben de inkomensgrens van Stichting Leergeld in individuele schrijnende gevallen verruimd 

van 110% naar 130%. Denk hierbij aan werkende ouders met een minimuminkomen; 

- Stichting Leergeld vergoedt abonnementen op de Kievit; 

                                                   
1 Gegevens voor zover bekend eind november 2017. Bij sommige voorzieningen krijgen we pas na afloop van 

het jaar een goed beeld van het totale gebruik. 
2 De toename ten opzichte van 2016 wordt met name veroorzaakt door het halverwege 2016 invoeren van de 

Kindpas. Bij vraag 6b wordt hier meer informatie over gegeven. 
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- Kinderen uit de doelgroep kunnen via Stichting Leergeld een verjaardagsdoos van Jarige Job krijgen. 

Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld trakteren op school en een kinderfeestje geven. Zo krijgen zij de 

kans om een ‘gewone’ verjaardag te kunnen vieren. 
 

Vraag 6c: Wat is er gebeurd met een eventueel ontstane overschot? 

Eventuele overschotten vloeien aan het eind van het jaar terug in de algemene reserve. 

 

Vraag 7: Waaruit worden de kindpakketten gefinancierd? Via de Klijnsma gelden, bijzondere 

bijstand of uit andere bron? 

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. In de begroting van het sociaal domein hebben wij de 

koppeling tussen inkomsten en uitgaven namelijk losgelaten. Wel hebben wij onze inzet via het 

Kindpakket geïntensiveerd toen staatssecretaris Klijnsma hier eind 2016 extra middelen beschikbaar voor 

heeft gesteld.  

 

Wij gaan ervan uit u hierbij goed te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Lansingerland 

 

  

 

 

  
drs. ing. Ad Eijkenaar  

Secretaris 

drs. Pieter van de Stadt 

Burgemeester 

 


