
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

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: Roel Kamphuis, ChristenUnie 

Datum indiening: 19 juni 2019 

Datum antwoord: 27 augustus 2019 

Onderwerp: Doe-budget – Kindpakket – PC Regeling 

 

Inleiding 
Jaarstukken 2018 - Op pagina 60 – Programma 6 – Werk en inkomen sectie 6.3 – paragraaf: Optimale inzet 
armoedebestrijding. 
Hierin wordt gesproken Doe-Budget en een Kindpakket  dat met ingang van 1 juli 2019 ingevoerd gaat worden. 

In het gemeentenieuws van 12 juni 2019 is dit aangekondigd: https://paper.pubble.nl/open/a668cb5b#a16365 
Doe-budget wordt: Kinder- en jeugdbudget voor kinderen onder de 18 jaar. 
Conform verwachting, op basis van de Politieke Avond van 8 mei 2019 zijn de beschikbare budgetten gelijk gebleven. 
 
Vraag 1 
In hoeverre is het beeld van inwoners van Gooise Meren die in aanmerking komen voor de geboden regelingen compleet? (%) 
 
Antwoord 
Dit beeld is niet compleet. Naar schatting maakten 600 kinderen gebruik van het Doe-budget. Kijkend naar de cijfers van het 
CBS (2014) hebben in Gooise Meren 1000 kinderen kans op armoede. Als je uit gaat van deze cijfers dan hebben we 60% in 
beeld. De kinderen in gezinnen die gebruik maken van een bijstandsuitkering zijn bij de gemeente bekend maar het is lastiger 
om de groep te bereiken met een inkomen tot 120%. Zij kunnen ook aanspraak maken op het Doe-budget en Kinder- en 
jeugdbudget. Mede door de invoering van het Kinder- en jeugdbudget hopen we meer zicht te krijgen op het gebruik van 
budgetten door kinderen.  
 
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur geeft aan dat er in Gooise Meren tov landelijk goed gebruik wordt gemaakt van de regeling. 
Echter geven zij ook aan dat het bereik nog vergroot kan worden. Uit voorlopige cijfers het JSC maakten 35 kinderen gebruik 
van Cultuurabonnementen en 197 kinderen van Sportabonnementen in 2018.       
 
Vraag 2 
Indien dit beeld niet compleet blijkt te zijn, wat wordt er vanuit de gemeente ondernomen om iedere inwoner die potentieel 
aanspraak kan maken op deze regelingen in ieder geval bereikt wordt, actief geïnformeerd wordt over de regelingen. 
 
Antwoord 
Om het bereik van de doelgroep te vergroten werken we aan communicatie op drie niveaus: 

- Collega’s intern dienen op de hoogte zijn van de bestaande regelingen bedoeld voor de bestrijding van 
(kinder)armoede. 

- Inwoners dienen bekend te zijn met bestaande regelingen. Zowel gemeentelijke regelingen als beschikbare lokale en 
landelijke fondsen die zich inzetten voor de bestrijding van (kinder)armoede. 

- Intermediairs (o.a. onderwijzers en hulpverleners) dienen op de hoogte te zijn van lokale en landelijke regelingen in 
de bestrijding van (kinder)armoede.  

 
Alle inwoners die aanspraak maken op een bijstandsregeling worden aangeschreven over het Doe-budget en/of Kinder- en 
Jeugdbudget. Daarnaast worden inwoners die vallen onder de inkomensgrens tot 120% en die in het afgelopen jaar gebruik 
hebben gemaakt van de regeling aangeschreven voor de aanvraag van het budget voor het komende jaar.  
 
Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de communicatie richting intermediairs. Intermediars (o.a. Onderwijzers en 
hulpverleners) zijn belangrijk in het vergroten van het bereik om armoede te bestrijden. Het kan voor inwoners (door 
bijvoorbeeld schaamte) een drempel zijn om bij de gemeente om (inkomens)ondersteuning te vragen. Intermediairs kunnen 
armoede signaleren en inwoners actief informeren over de regelingen. Daarnaast is het voor een inwoner mogelijk 
gemakkelijker om ondersteuning te vragen via een intermediair.  
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Vraag 3 
Is de aanname correct dat de overige bestaande regelingen: 

 https://gooisemeren.nl/inkomensondersteuning-en-toeslagen/bijdrage-voor-jeugdcultuur/ 

 https://gooisemeren.nl/inkomensondersteuning-en-toeslagen/bijdrage-voor-jeugdsport/ 

 https://gooisemeren.nl/inkomensondersteuning-en-toeslagen/pc-regeling/ 
 
blijven bestaan per 1 juli 2019? 
 
Antwoord 
Klopt.  
 
Vraag 4 
Wat verandert er eigenlijk anders dan de naam? 
 
Antwoord 
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. De invoering van het Kinder- en jeugdbudget brengt geen grote veranderingen met zich mee. De invoering van het 
Kinder- en jeugdbudget is wel belangrijk om in de toekomst stappen te kunnen zetten naar een integraal jeugdbeleid. Daarbij 
draagt het Kinder- en jeugdbudget bij aan inzicht en monitoring van de resultaten in de bestrijding van kinderarmoede.  
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