
 

 

 
Art. 32 vragen CDA m.b.t. armoedebestrijding onder kinderen 

  

Inleiding: 
In de Raad van 15 maart 2018 heeft het college vragen van het CDA (schriftelijk) beantwoord inzake 
de besteding van de in 2017 en 2018 ontvangen Klijnsma-gelden. 
Een passage uit de beantwoording van vraag 2 was: 

Verder is in 2017 gedeeltelijk verkend voor welke doeleinden dit geld nog meer gebruikt kan 
worden. Twee bestemmingen zijn nu al in beeld. Om deze verkenning af te ronden, moeten nu 
nog een aantal gesprekken plaatsvinden met een aantal partners in Oudewater. Vanwege 
ambtelijk capaciteitsgebrek (vanwege niet werk-gerelateerde langdurige ziekte) is hierin 
vertraging opgetreden. Met wethouder Duindam is afgesproken dat zodra deze 
bestemmingen in beeld zijn gebracht, de raad van Oudewater een raadsvoorstel ontvangt, 
zodat deze een besluit over de bestemmingen van dit geld kan nemen. Dan wordt ook het 
proces gevolgd zoals de staatssecretaris dit wil. 

 
In de op 12 november 2018 vastgestelde programmabegroting 2019-2022 is een jaarlijks bedrag 
opgenomen van € 25.000,=/jaar voor armoedebestrijding onder kinderen (Klijnsma gelden). 
Op vragen van het CDA waarom daarvoor niet het volledige bedrag van € 34.000,= is opgenomen is 
schriftelijk geantwoord dat met het opgenomen bedrag (€ 25.000,=) kan worden volstaan. 
Tijdens de begrotingsraad van 12 november heeft wethouder Duindam daar nog het volgende aan 
toegevoegd: 
 We hebben gezien dat we tot nu toe niet boven de 25.000,= uitgeven hebben. Het is niet zo 
 dat we daarop niet willen inzetten doch meer de vraag kunnen we daar op inzetten. En daar 
 wordt keihard aan gewerkt om veel meer bekendheid te geven aan deze mogelijkheden. 
 We moeten echter onze exploitatiebegroting niet gaan belasten met geld waarvan we niet 
 weten waaraan we dat moeten uitgeven. Echter als 25.000,= niet toereikend is (het is een 
 open rekening) zullen kinderen die hier recht op kunnen doen gelden absoluut door ons 
 geholpen gaan  worden.  
 
De CDA-fractie heeft de volgende vragen: 

1. Zijn de bestemmingen al in beeld gebracht zoals verwoord in de beantwoording van onze 
vragen d.d. maart 2018. Zo ja, wat is hiervan het resultaat. 

2. Wanneer kan de Raad het raadsvoorstel tegemoet zien zoals verwoord in de beantwoording 
van onze vragen d.d. maart 2018. 

3. Wij ontvangen graag een gespecificeerde opgave van uitgaven die ten laste zijn gebracht van 
het budget “Klijnsma-gelden” in 2018. Gespecificeerd betekent onder meer hoeveel 
gezinnen en kinderen met deze gelden in Oudewater zijn geholpen en om welke bedragen 
het gaat. 

4. Wij ontvangen graag een gespecificeerde onderbouwing van het bedrag van € 25.000,= dat in 
de begroting 2019-2022 is opgenomen. Waaraan verwacht u dat  uit te gegeven. 

5. Op welke wijze gaat het college invulling geven (of geeft al invulling) om meer bekendheid te 
geven aan de mogelijkheden aanspraak te maken op de “Klijnsma-gelden” zoals door 
wethouder Duindam op 12 november is toegezegd. 

6. In Oudewater en omringende gemeenten is de Stichting Leergeld actief in het ondersteunen 
van kinderen die opgroeien in armoede. Is het college bekend met de Stichting Leergeld 
Groene Hart. Zo ja, welke relatie heeft de gemeente met deze stichting. 
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