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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Marlène Potjer 

Datum indiening: 18 juni 2019 

Datum antwoord: 27 augustus 2019 

Onderwerp: Kinder- en Jeugdbudget 

 
Inleiding 
In de RM van 5 juni over het alternatief voorstel Kinder- en Jeugdbudget wordt nu gemeld dat het Kinder- en Jeugdbudget 
gesplitst wordt van het doe-budget, ingaand 1 juli 2019. Tijdens de PA van 8 mei over dit onderwerp is specifiek gevraagd of 
er haast bij was om dit voor 1 juli 2019 in te voeren. Dit werd ontkend. Unaniem is door de raad gevraagd eerst een integraal 
jeugdbeleid op te stellen. Het verbaast ons dan dat nu toch deze raadsmededeling is gekomen. 
 
Vraag 1 
Waarom hebben we niet eerst het voorstel integraal jeugdbeleid gekregen zoals toegezegd, met daarin o.a. dit budget, de pc-
regeling en andere onderdelen? 
 
Antwoord 
Tijdens de PA op 8 mei is besproken dat de samenvoeging van verschillende regelingen eerst verder uitgewerkt moet worden 
voordat de PC-regeling ingetrokken zal worden. Tevens is benoemd dat het uitblijven van het intrekken van de PC-regeling 
geen consequenties heeft voor de voortgang van het Kinder- en jeugdbudget per 1 juli.   
 
In het Doe-budget is het onvoldoende inzichtelijk of de middelen tegemoet komen aan de doelgroep kinderen en jeugdigen 
en om die reden is er vanuit de uitvoerbaarheid van armoedebestrijding gekozen is om het Kinder- en jeugdbudget in te 
voeren. Dit geeft meer inzicht in de bestrijding van (kinder)armoede. Dit is voortzetting van bestaand beleid in een andere 
vorm. Het integraal jeugdbeleid zien we als een overkoepelende visie waaronder verschillende maatregelen geschaard 
kunnen worden. Zoals bestrijding van kinderarmoede. De nota integraal jeugdbeleid is een strategisch document op het 
brede terrein van jeugd. Met de invoering van het Kinder- en jeugdbudget zien we niet af van het voorstel om verder te 
komen tot het integraal jeugdbeleid.  
 
Vraag 2 
Wanneer kunnen we het voorstel integraal jeugdbeleid krijgen?  
 
Antwoord 
We beginnen met de voorbereidingen in 2019 en verwachten in 2020 een beleidsnota integraal jeugdbeleid te kunnen 
presenteren.  
 
Vraag 3 
Er zijn inhoudelijk nog wel wat vragen over het Kinder- en jeugdbudget, zoals: hoe wordt toetsing inkomen bij co-ouderschap 
gedaan, hoe verhoudt dit budget zich tot bv vangnet zwemregeling en subsidie sport- en cultuur, en bijdragen van het rijk 
waar bijvoorbeeld pleegouders een beroep op kunnen doen?  Kan de raad – na bespreken integraal jeugdbeleid- nog 
aanpassingen vragen in het  Kinder- en Jeugdbudget?   
 
Antwoord 
Het Kinder- en jeugdbudget is opgesteld op basis van de Participatiewet. Om die reden is het college bevoegd om deze regels 
op te stellen en aan te passen voor de uitvoering van het Kinder- en jeugdbudget.   
 
Het integraal jeugdbeleid zal met instemming van de Raad vastgesteld moeten worden. Het Kinder- en jeugdbudget kan als 
(sub)onderdeel worden gezien van het integrale jeugdbeleid. Het college kan noodzaak zien om tgv het integrale jeugdbeleid 
wijzigingen door te voeren in het Kinder- en jeugdbudget.  
 


