
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 
18R.00808 

(ìenieeiiK Oudewater 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 18 december 2018 

Portefeuillehouder(s) : wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : armoede 

Contactpersoon : J. Horjus 

Tel.nr. : 06-25723544 

E-mailadres horjus.j@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door K. de Bruijn 
van de Fractie van CDA 
over armoedebestrijding onder kinderen 

Beantwoording van de 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. 

Afgelopen half jaar is er een verkenning gedaan naar organisaties die zich inzetten voor 
kinderarmoedebestrìjding. Daarbij is gelet op leemtes in het huidige voorzieningenaanbod. De 
bestemmingen voorde Klijnsma-gelden 2018 zijn 1. St. Leergeld Groene Harten 2. een campagne om het 
bereik van inkomensondersteunende regelingen (juist ten behoeve van kinderen) te vergroten. Deze 
campagne dient ertoe mensen die kampen met financiële problematiek breder en in een vroeger stadium te 
bereiken. Tenslotte wordt een festival ter promotie van cultuur- en sportactiviteiten met Klijnsma-middelen 
ondersteund. Dit festival is specifiek gericht op jongeren met een minima-achtergrond. Via de 
Declaratieregeling kunnen jongeren vervolgens naar eigen keuze gebruik maken van de cultuur-
en sportactiviteiten. 

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

U wordt in het voorjaar van 2019 middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de besteding 
van de Klijnsma-gelden in 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. 

Organisatie Ten behoeve van Bedrag 
1. Keijzer Adviseurs Campagne 'Rondkomen in Oudewater' «10.000,00 
2. Jongerenwerk 

Oudewater en 
Bibliotheek Het 
Groene Hart 

Festival voor Oudewaterse jongeren « 8.200,00 

3. Stichting Leergeld 
Groene Hart 

Ondersteuning van schoolgaande jeugd van 
gemeente Oudewater 

«5.000,00 

Reservering 2019 «11.061,00 
Totaal «34.261,00 

Wij zullen u te zijner tijd informeren over het bereik van bovenstaande inzet met Klijnsma-gelden. De extra 
Klijnsma-gelden komen bovenop de bedragen die Oudewater al voor deze doelgroep inzet via de 
Declaratieregeling en de bijzondere bijstand. In 2018, tot heden, is via de Declaratieregeling en de 
bijzondere bijstand een totaalbedrag uitgekeerd van Ç20.000,- specifiek voor kinderen, met als 
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aanwendingen kunst en cultuur, school en recreatieve uitstapjes, sport, en zwemles. Totaal betrof dat 
kinderen uit 38 gezinnen. 

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

In het voorjaar van 2019 zal er gecommuniceerd worden over de wijze waarop de Klijnsma-gelden in 2019 
zal worden uitgegeven. 

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. 

In 2018-2020 zal worden ingezet op een campagne waarmee de inkomensondersteunende regelingen voor 
kinderen uit minima achtergronden meer bekendheid zullen kríjgen. 

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. 

Her college is bekend met Stichting Leergeld Groene Hart en heeft deze opgenomen in de 
bestedingsdoelen van de Klijnsma-gelden in 2018. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18i.05988 

De wnd. secretaris 

A 
ir. W.J. Tempel 
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