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Maarssen, 6 oktober 2017
Betreft: Kansen voor alle kinderen.
Hooggeachte mevrouw Klijnsma,
Namens de fractie van Maarssen 2000, in de gemeenteraad van Stichtse Vecht,
schrijf ik u deze brief.
Op 20 september 2016 heeft u in een brief aan de Tweede Kamer, met uw referentie
2016-0000201246, geschreven dat u 100 miljoen euro extra ter beschikking stelt
voor kinderen in armoede.
U schrijft in deze brief onder meer:
• “Want alle kinderen in Nederland moeten mee kunnen doen. Sport, muziek en
schoolreisjes, ze horen bij de basis voor ieder kind”
• “Het kabinet wil dat alle kinderen in Nederland kansrijk kunnen opgroeien, ook
kinderen in een gezin met een laag inkomen. Daarom stelt het kabinet
structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar. Dat geld is bestemd voor
benodigdheden voor kinderen (0 tot 18 jaar) die zij missen door gebrek aan
geld. Dat gaat dan onder meer om schoolspullen, sportattributen,
lidmaatschap van (muziek) verenigingen, zwemles, vakantie activiteiten of
een abonnement op de bibliotheek. Om er zeker van te zijn dat de middelen
direct bij de kinderen terecht komen, wordt de ondersteuning in natura
aangeboden”.
In de bestuurlijke afspraken die u met de VNG heeft gemaakt staat onder andere:
Doelgroep
Kinderen (0-18) uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen die door
geldgebrek niet kunnen meedoen op het gebied van sport of cultuur, met sociale
activiteiten op school of in hun vrije tijd, komen hiervoor in aanmerking.
Verder staat in deze afspraken die u met de VNG heeft gemaakt:
Financiële middelen
‘Het is van belang dat de huidige middelen voor armoedebestrijding onder kinderen
door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra middelen dienen als
aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen.’
Ten slotte worden de afspraken tussen u en de VNG afgesloten met de zin:
‘Zo willen het Rijk, de gemeenten, de fondsen en de stichtingen er met elkaar voor
zorgen dat nog meer kinderen kunnen sporten, muziek maken en hun verjaardag
vieren. Want álle kinderen moeten kunnen meedoen.’

Onder andere door de door mij hierboven aangehaalde teksten uit uw brief aan de
Tweede Kamer en de Bestuurlijke afspraken met de VNG heeft onze fractie ernstige
twijfels of de gelden in de gemeente Stichtse Vecht worden ingezet waar u deze
gelden voor bedoeld heeft én of de bestuurlijke afspraken, die u met de VNG heeft
gemaakt, worden nagekomen.
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft in haar vergadering van 26 september
2017 besloten om de bijdrage voor Stichtse Vecht ,een bedrag van € 201.116,00,
toe te voegen aan het bestaande budget bijzondere bijstand. Hiermee wordt een
deel van de te verwachten totale overschrijding van het budget bijzondere bijstand in
2017, ter hoogte van € 242.000,00 afgedekt.
De beargumentering in de Bestuursrapportage 2017 was onder meer; ”Alle
regelingen die wij in ons armoedebeleid hebben, zowel voor kinderen als
volwassenen, worden gefinancierd uit één budget, namelijk het budget voor
bijzondere bijstand. Het tekort op dit budget is dus mede ontstaan doordat wij dit
budget besteden aan de bestaande regelingen voor kinderen. Door het toevoegen
van de extra Rijksbijdrage aan het bestaande budget voor de bijzondere bijstand,
wordt het budget besteed aan het doel waarvoor het door het Rijk beschikbaar is
gesteld en hierdoor zijn we in staat zijn het sluitende aanbod in stand te houden,
respectievelijk te versterken”.
In onze fractie hebben wij twijfels over de rechtmatigheid van het genomen besluit.
Twijfels, of wordt voldaan aan uw beleidsuitgangspunten en de bestuurlijke
afspraken met de VNG, namelijk dat het van belang is dat de huidige middelen voor
armoedebestrijding onder kinderen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet
en de extra middelen dienen als aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande
financiële middelen.
Het beleidsstuk waar dit raadsbesluit op gebaseerd is, de Bestuursrapportage 2017,
het Raadsvoorstel en de twee daaruit volgende Raadsbesluiten doe ik u als bijlage
toekomen.
Graag verneem ik van u of u onze twijfels over het juist inzetten van de gelden en
het nakomen van de bestuurlijke afspraken deelt en of u hier op bestuurlijk niveau
contact over opneemt met het college van Stichtse Vecht.
Hoogachtend,
namens de fractie van Maarssen 2000
in de gemeenteraad van Stichtse Vecht,
Ron Druppers, fractievoorzitter.
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