Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot aanpassen van het Armoedebeleid.

AAN DE RAAD

Samenvatting
Met ingang van 1 januari 2017 heeft het kabinet structureel €100 miljoen (waarvan €85 miljoen voor
gemeenten) per jaar extra vrijgemaakt voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder
kinderen. Voor de gemeente Aalten gaat dit om een bedrag van €84.680 structureel per jaar. Dit
voorstel is bedoeld om een besluit te nemen over de inzet van deze middelen vanaf het jaar 2018.
Om te komen tot een inzet van deze middelen worden de volgende aanpassingen in het
Armoedebeleid voorgesteld:
1. De inkomensgrens voor kind gerelateerde regelingen verhogen naar 120% van het sociaal
minimum.
2. Aansluiten bij het Jeugdsportfonds.
3. Stoppen met het hanteren van een minimumleeftijd om in aanmerking te komen voor het
educatief kindpakket.

Inleiding
In de raadsvergadering van 15 december 2015 is het huidige Armoedebeleid vastgesteld. Met het
Armoedebeleid stelt de gemeente Aalten inwoners met een laag inkomen in staat om zo goed
mogelijk mee te doen in onze samenleving. In het Armoedebeleid is specifieke aandacht voor
kinderen in armoede. Armoede heeft grote gevolgen voor kinderen. Kinderen die leven in armoede
lopen het risico om sociaal geïsoleerd te raken, omdat hun ouders bijvoorbeeld het lidmaatschap van
de sportclub of deelname aan een schoolreisje niet kunnen betalen. De gemeente Aalten vindt dat
kinderen niet de dupe mogen worden van de financiële problemen van hun ouders. Daarom is in het
Armoedebeleid een aantal maatregelen genomen die specifiek gericht zijn op kinderen uit gezinnen
met een laag inkomen.
Met ingang van 1 januari 2017 heeft het kabinet structureel €100 miljoen (waarvan €85 miljoen voor
gemeenten) per jaar extra vrijgemaakt voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder
kinderen. Voor de gemeente Aalten gaat dit om een bedrag van €84.680 structureel per jaar. Dit
bedrag is in overleg met de afdeling FBI geoormerkt voor het Armoedebeleid. Dit voorstel is bedoeld
om een besluit te nemen over de inzet van deze middelen vanaf 2018.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Armoedebeleid

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Inventarisatie
In het Armoedebeleid 2016 is specifieke aandacht voor armoede onder kinderen. Destijds is gekozen
voor een set van maatregelen die aansluit op beleidskeuzes over het hele sociale domein in Aalten.

Pagina 1 van 4

Om te komen tot een aanvullende set van maatregelen die aansluit op het bestaande beleid is
gekozen voor een brede inventarisatie om te bepalen hoe de extra middelen het best ingezet kunnen
worden. Bij deze inventarisatie zijn naast de betrokken Aaltense ambtenaren, lokale, regionale en
landelijke stakeholders en organisaties betrokken. Gedurende 2017 zijn gesprekken gevoerd met
onder andere Figulus Welzijn, schooldirecteuren, Preventie Platform Jeugd Oost Achterhoek,
Humanitas, Diaconale samenwerking gemeente Aalten, Fonds kinderhulp en het Nationaal sport- en
cultuurfonds, de Sociale Raad Aalten en in 3D werkgroep van de Raad. Ook is onderzoek gedaan
naar het Armoedebeleid bij andere gemeenten in de Achterhoek en Nederland
Vanuit de inventarisatie is het beeld ontstaan dat de gemeente Aalten inhoudelijk gezien een goed
en sociaal Armoedebeleid kent. Met name voor kinderen zijn er verschillende mogelijkheden om mee
te doen op school en in hun vrije tijd. Er zijn drie aandachtspunten naar voren gekomen:
1. De inkomensgrens in het Armoedebeleid is afhankelijk van de betreffende regeling gesteld
op 100% of 110% van het sociaal minimum. Hierdoor kunnen kinderen van werkende ouders
die werken tegen een laag salaris mogelijk niet altijd meedoen op school, of met sport.
2. De mogelijkheid om mee te doen aan sportactiviteiten vanuit de meedoenregeling. Het
initiatief om kinderen de gelegenheid te bieden mee te doen aan sportactiviteiten ligt volledig
bij de ouders. Ouders moeten immers een aanvraag doen voor de meedoenregeling. Het is
de vraag of de meedoenregeling hiervoor toereikend is. Ouders zien mogelijk niet altijd de
noodzaak van sporten voor hun kinderen, ook gedreven door de financiële situatie. Mensen
van buiten het gezin (leerkrachten, jongerenwerkers, hulpverleners) zien deze noodzaak
mogelijk eerder.
3. De minimumleeftijd om gebruik te maken van het educatief kindpakket. Voor kinderen
tussen de 12 en 18 jaar is met het Armoedebeleid 2016 het educatief kindpakket
geïntroduceerd voor kosten met betrekking tot educatie of school-gerelateerde activiteiten.
Hierbij kan gedacht worden aan de aanschaf van een fiets, of een computer, of de kosten
van een schoolreisje of schoolkamp. In de praktijk blijkt dat dit soort kosten ook al op de
basisschool gemaakt worden. Ook op de basisschool is een computer om huiswerk te
maken vaak al vanaf groep 3 een vereiste. Op sommige scholen wordt verwacht dat
kinderen een fiets hebben om naar gymles te gaan. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd
volstaat de huidige regeling niet.
Voorstel
Om de extra middelen die door de rijksoverheid beschikbaar zijn gesteld voor de bestrijding van
armoede onder kinderen in te zetten worden de volgende aanpassingen van het Armoedebeleid
voorgesteld:
1. De inkomensgrens voor kind gerelateerde regelingen verhogen naar 120% van het sociaal
minimum. Door verhoging van de inkomensgrens worden de regelingen bereikbaar voor een
grotere groep kinderen, waaronder kinderen van ouders die werken tegen een laag inkomen.
Bovendien stel je de regelingen beschikbaar voor alle kinderen met kans op armoede. Het
CBS zegt hierover het volgende: “kinderen van 0-18 jaar die opgroeien in een
meerpersoonshuishouden, waarbinnen de ouder(s) een inkomen hebben tot 120% van het
sociaal minimum (Bron: CBS - Regionaal Inkomens Onderzoek)”.
2. Aansluiten bij het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds stelt zich tot doel om snel, effectief
en op een laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een
kans te bieden te gaan sporten. Om dit doel te realiseren is gekozen voor een zo
toegankelijk mogelijke formule. De aanmelding van de kinderen is in handen van door het
Jeugdsportfonds en de gemeente Aalten erkende intermediairs. Intermediairs kunnen
bijvoorbeeld zijn: hulpverleners, leerkrachten of buurthuiswerkers. De bijdrage van het
Jeugdsportfonds aan de aangemelde kinderen bestaat uit een sportlidmaatschap en/of
sportartikelen. Deze vergoeding wordt niet ontvangen door het kind of de ouder/verzorger.
Het toegekende budget voor de contributie wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club of
vereniging, het toegekende budget voor sportartikelen aan de intermediair. De betrokken
intermediair zorgt voor de aanschaf van de benodigde sportartikelen.
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3. Stoppen met het hanteren van een minimumleeftijd om in aanmerking te komen voor het
educatief kindpakket. In de huidige Armoedebeleid geldt een minimumleeftijd van 12 jaar om
in aanmerking te komen voor het educatief kindpakket. Door geen minimumleeftijd meer te
stellen kunnen kinderen van alle leeftijden in aanmerking komen voor het educatief
kindpakket.
Het extra geld wordt ingezet waarvoor het bedoeld is: kinderen in armoede.
De rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede
voor kinderen. De voorgestelde aanpassingen van het Armoedebeleid zorgen ervoor dat het geld
ingezet wordt waarvoor het bedoeld is. Meer kinderen krijgen de mogelijkheid mee te doen in de
maatschappij en hun talenten te ontplooien.
De aanpassing zijn in lijn met het huidige Armoedebeleid
De aanpassingen van het beleid zijn in lijn met het in 2015 vastgestelde Armoedebeleid en hiermee
de beleidskeuzes die de gemeente Aalten gemaakt heeft met betrekking tot het sociaal domein.

Alternatieve beleidskeuzes
Er kan voor gekozen worden de voorgestelde aanpassingen niet vast te stellen. In dat geval blijft het
bestaande armoedebeleid, vastgelegd in de nota Armoedebeleid 2016, gehandhaafd.

Financiële consequenties
Bij de voorjaars- en najaarsnota 2017 zijn de budgetten meedoenregeling en educatief kindpakket in
de meerjarenbegroting verhoogd. De €84.680 die door de rijksoverheid beschikbaar is gesteld ten
behoeve van armoedebestrijding bij kinderen is op deze wijze al gekoppeld aan de budgetten waaruit
de kind gerelateerde regelingen betaald worden.
De financiële bijdrage ten behoeve van het jeugdsportfonds zal €5.000 per jaar bedragen. Hierdoor
worden circa 25 kinderen extra in staat gesteld mee te doen aan sportactiviteiten. Dit bedrag kan
gefinancierd worden vanuit het budget meedoenregeling.
Met de reeds verwerkte verhoging van deze budgetten is de verwachting dat de financiële
consequenties van de aanpassingen van het beleid gedragen kunnen worden. De effecten van de
beleidswijzigingen worden door middel van de reguliere P&C cyclus (voorjaars-, najaarsnota)
gemonitord.

Participatie en Communicatie
De mogelijkheden tot inzet van de extra middelen ten behoeve van kinderen in armoede zijn
besproken met de Sociale Raad en in de raadswerkgroep 3D.

Vervolgstappen inclusief tijdspad
Na vaststelling van de aanpassingen in het Armoedebeleid worden inwoners van de gemeente
Aalten geïnformeerd over deze vaststelling en de bijbehorende inhoud. De beleidsregels
Armoedebeleid worden na vaststelling
bijgesteld.

Bijlagen
NVT
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Aalten, 30 november 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

J.A. Gerritsen
burgemeester

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 december 2017;

gelet op het bepaalde in Participatiewet;

BESLUIT

de volgende aanpassingen van het Armoedebeleid vast te stellen:
1. de inkomensgrens voor kind gerelateerde regelingen verhogen naar 120% van het sociaal
minimum;
2. aansluiten bij het Jeugdsportfonds;
3. stoppen met het hanteren van een minimumleeftijd om in aanmerking te komen voor het
educatief kindpakket.
AALTEN, 23 januari 2018
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

A.B. Stapelkamp

