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Inleiding

Mee kunnen doen is belangrijk in onze samenleving. Dit geldt misschien nog wel meer voor
kinderen dan voor volwassenen. Meedoen kan op verschillende vlakken; op school, door sport, een
verjaardag vieren, nieuwe kleren, een dagje uit. Voor veel kinderen in Nederland zijn deze zaken
gelukkig bijna een vanzelfsprekendheid. Toch zijn er ook veel kinderen die opgroeien in armoede
en die het zonder moeten stellen. De impact hiervan op kinderen is groot. Op de korte termijn leidt
opgroeien in armoede tot minder welbevinden en meer sociale uitsluiting. Op de middellange
termijn tot meer probleemgedrag en slechtere schoolprestaties en op de lange termijn hebben
kinderen die opgroeien in armoede een verhoogd risico op sociale uitsluiting en armoede als
volwassene1.
Staatssecretaris van SZW, Jetta Klijnsma, vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen en
trekt daarom vanaf 2017 structureel per jaar 100 miljoen euro uit voor de ondersteuning van
kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Hiervan is 85 miljoen bestemd voor
gemeenten2. De gemeente Renkum krijgt jaarlijks € 124.000,-. Gemeenten dienen er zorg voor te
dragen dat deze middelen in natura terechtkomen bij kinderen die opgroeien in gezinnen met een
laag inkomen. In deze notitie lichten we toe hoe wij als gemeente invulling geven aan deze taak.
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SER: Opgroeien zonder armoede (2017).
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Kamerbrief voortgang Kansen voor alle kinderen, Jetta Klijnsma (11 november, 2016).
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Kaders

Gemeenten hebben veel vrijheid bij het besteden van de extra middelen. Zij weten tenslotte het
beste wat er speelt bij inwoners en hoe het maatschappelijk middenveld eruit ziet. Door VNG en
het Ministerie van SZW zijn wel bestuurlijke afspraken gemaakt over de te bereiken doelgroep en
te behalen doelen:


Het betreft voorzieningen in natura.



De doelgroep betreft kinderen (0-18) die vanwege een laag inkomen niet kunnen
participeren.



Signalering en identificatie van de doelgroep vindt plaats door inzet van maatschappelijk
relevante partners.



Al bestaande ondersteuning dient onverminderd te worden doorgezet.



Er is sprake van horizontale verantwoording aan de raad over de inzet van middelen en de
behaalde resultaten.



Het Rijk en VNG evalueren de resultaten. De eerste evaluatie vindt begin 2018 plaats, de
vervolgevaluatie in 2021.
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Cijfers en feiten

3.1

Aantallen

Onderzoek naar armoede wordt voornamelijk uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau
(SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij spreken van armoede wanneer het
inkomen niet voldoende is om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als
noodzakelijk wordt geacht. De in- en uitstroom van kinderen in de armoede per jaar is aanzienlijk.
Toch zijn er ook veel kinderen die langdurig (4 jaar achtereenvolgend) in een gezin met een laag
inkomen opgroeien. Volgens het CBS ging het in 2015 om 125 duizend kinderen, 8 duizend meer
dan in het jaar daarvoor3.
Tabel 1 laat zien dat ook in onze gemeente relatief gezien veel inwoners langdurig een laag
inkomen hebben. Over de verdeling van kinderen tussen de verschillende categorieën zijn geen
exacte cijfers beschikbaar. We weten wel dat alleenstaande oudergezinnen kwetsbaar zijn voor
armoede. Van de alleenstaande oudergezinnen in onze gemeente die een uitkering ontvangen
ontvangt 51% deze uitkering al langer dan 3 jaar. 27% van deze gezinnen ontvangt de uitkering al
1 tot 3 jaar.

Uitkeringsduur van inwoners in de gemeente Renkum
Regeling

Categorie

Aantal

Gemiddelde uitkeringsduur
in maanden

Participatiewet

Korter dan een maand

8

0

160

4

82

9

1 tot 3 jaar

212

23

Langer dan 3 jaar

375

105

1

0

1 tot 6 maanden

11

3

6 tot 12 maanden

12

10

1 tot 3 jaar

18

23

Langer dan 3 jaar

19

66

1 tot 6 maanden
6 tot 12 maanden

Ioaw/Ioaz

Korter dan een maand

Tabel 1: Uitkeringsduur van inwoners in de gemeente Renkum – juli 2017.

Het CBS geeft aan dat in 2014 13% van de kinderen in Nederland opgroeit in een gezin met een
laag inkomen. In Renkum is dit percentage iets lager, namelijk 11,2%, wat neerkomt op ongeveer
650 kinderen.4 Het SCP verwacht dat in 2017 het landelijke percentage zal dalen naar 10,1%. 5 Het
is daarom aannemelijk dat het aantal in onze gemeente ook zal dalen. In onderstaande tabel is

3

CBS: Meer huishoudens langdurig onder lage-inkomensgrens in 2015 (2017):
cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/06/meer-huishoudens-langdurig-onder-lage-inkomensgrens-in-2015.
4
5

CBS JeugdMonitor (2017): jeugdstatline.cbs.nl/JeugdMonitor/.
SCP: Armoede in kaart 2016 (2017): digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/verwachte_armoede_in_2015-2017/.

5

vooralsnog uitgegaan van het percentage uit 2014, vanwege het gebrek aan meer recente
gegevens.

Aantal kinderen met risico op armoede per leeftijdscategorie
0 tot 6

10,9%

168

6 tot 12

12,1%

247

12 tot 18

10,4%

235

Tabel 2: Aantal kinderen met risico op armoede per leeftijdscategorie in de gemeente Renkum in 2017.

3.2

Inkomstenbron

Kinderen van ouders met een bijstandsuitkering lopen een verhoogd risico op armoede. Bijna 60%
van deze kinderen groeit namelijk op met zeer beperkte financiële middelen. In onze gemeente
ging het in 2016 om 344 kinderen. Dit aantal is in 2017 gedaald naar 321 kinderen (inwonend en
ten laste komend). Kinderen van ouders met inkomsten uit werk lopen het kleinste risico, hiervan
groeit 7% op in armoede. Deze laatste groep is echter wel de grootste wat absolute aantallen
betreft.6 Het is daarom van belang hen in beeld te krijgen, zodat zoveel mogelijk kinderen bereikt
kunnen worden. Dit is een uitdaging, omdat de werkende armen veelal niet bij ons bekend zijn.
Door breed in te zetten op communicatie over de beschikbare voorzieningen verwachten wij de
gehele doelgroep beter in beeld te krijgen.

6

SER: Opgroeien zonder armoede (2017).
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Aanpak in Renkum

4.1

Bestaande voorzieningen

In onze gemeente zetten we al in op het ondersteunen van arme kinderen in hun participatie. Zo
verstrekken wij vanaf 2015 de GelrePas, met vooral veel mogelijkheden voor kinderen om deel te
nemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie en recreatie. Daarnaast werken
wij samen met Stichting Leergeld en ontvangen kinderen bijvoorbeeld een (refurbished) computer,
fiets of een bijdrage voor een excursie van school. Om in aanmerking te komen voor deze
regelingen hanteren wij een maximale inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. Maar ook
kinderen van ouders met schulden komen in aanmerking voor deze regelingen. Tabel 3 geeft het
huidige aanbod weer.

Initiatief

Activiteiten

Inkomensgrens

Bereik
2016

GelrePas



Kaart waarmee gratis of met



Tot 120% bijstandsnorm

korting kan worden deelgenomen



Lopend schulddienst-

aan wisselende activiteiten op het

329 kinderen

verleningstraject

gebied van sport, cultuur, educatie
en recreatie.
JeugdSport-



Fonds

Vergoeding van € 225,- voor



Tot 120% bijstandsnorm

zwemdiploma A (eventueel in



Lopend schulddienst-

combinatie met de vergoeding uit

14 kinderen

verleningstraject

de GelrePas)
Stichting



aanschaf fietsen, computers.



Tot 120% bijstandsnorm

Leergeld



Schoolkosten



Lopend schulddienst-



(sport-)kleding en schoeisel



Vrijwillige ouderbijdrage



Aanvragen verjaardagspakket

112 kinderen

verleningstraject

Stichting Jarige Job.
Stichting
Jeugdland



Kinderpaspoort met een overzicht

Geen.

Alle

van zomeractiviteiten. Gratis reizen

basisschool-

met de bus in de regio tijdens

leerlingen

schoolvakantie, mits voorzien van
‘buszegel’.
Tabel 3: Overzicht bestaande kindvoorzieningen gemeente Renkum
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Inventarisatie

Wij willen kinderen die opgroeien in armoede passende ondersteuning bieden, die hen in staat stelt
mee te doen met hun leeftijdsgenoten. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij de wensen en
behoeften van kinderen zelf. Om dit te realiseren hebben wij contact gelegd met verschillende
groepen jongeren en is informatie opgehaald uit het maatschappelijk middenveld. Voor de invulling
van het Kindpakket leggen wij tevens een verbinding met de aanbevelingen uit de evaluatie van de
GelrePas.
GelrePas
Onze gemeente is vanaf juli 2015 aangesloten bij de GelrePas. Eind 2016 is het gebruik van de
GelrePas in onze gemeente geëvalueerd. Uit deze evaluatie is een aantal aanbevelingen naar voren
gekomen. Eén van de aanbevelingen betreft het zoeken naar een manier waarop reiskosten (deels)
gedekt kunnen worden. GelrePashouders geven namelijk aan niet altijd gebruik te kunnen maken
van bepaalde kortingen/uitjes vanwege de reiskosten die ze hiervoor moeten maken.
Jongerenraad en basisschoolleerlingen
We hebben kinderen van twee basisscholen en de leden van onze jongerenraad gevraagd mee te
denken over waar het kinderen en jongeren die opgroeien in armoede aan ontbreekt. Waar hebben
zij behoefte aan en waar lopen zij tegenaan?
Uit de gesprekken blijkt dat kinderen vooral onbezorgd mee willen doen met hun leeftijdsgenoten
en dat zij zich niet buitengesloten of anders willen voelen. Naast het kunnen deelnemen aan sport
en uitjes vinden zij het kunnen vieren van de verjaardag erg belangrijk. Op deze speciale dag hoort
het echt even om het kind zelf te gaan. Het moet dan ook een dag zijn waar kinderen naar
uitkijken in plaats van ertegenop te zien, omdat zij bijvoorbeeld niet kunnen trakteren op school.
Zowel jongeren als kinderen noemen verder nog het belang van passende, nieuwe kleding. Kleding
moet passen bij de weersomstandigheden – bijvoorbeeld voldoende warm zijn in de winter. Met af
en toe een nieuw kledingstuk hebben jongeren het idee meer aan te sluiten bij hun
leeftijdsgenoten.
Uitvraag bij Stichting Leergeld
Stichting Leergeld is een van onze maatschappelijke partners. Inwoners met een laag inkomen
kunnen hier terecht voor voorzieningen voor kinderen, zoals een fiets of een bijdrage in de
schoolkosten.
Stichting Leergeld geeft aan dat jongeren op de middelbare school steeds vaker behoefte hebben
aan een laptop om optimaal deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Zolang onduidelijk is wie de
digitalisering van het onderwijs moet bekostigen – de scholen (het Rijk) of de ouders, blijven de
kosten vooralsnog vaak bij de ouders liggen. Voor gezinnen met een laag inkomen is dit een erg
grote investering, zeker wanneer er meerdere kinderen in het gezin aanwezig zijn.

8

Inspiratiesessie Divosa
Tijdens de inspiratiesessie van Divosa (30 mei te Zwolle) werd het belang van communicatie en
verbinding benadrukt. Informatie over de invulling van het kindpakket moet eenvoudig voor
inwoners te vinden zijn. Ook is het van belang dat aanvraagprocedures eenduidig en zo veel
mogelijk geclusterd zijn.
Communicatie naar het maatschappelijk middenveld, maar ook intern binnen de gemeente is
belangrijk. Via deze kanalen kunnen inwoners op de hoogte worden gebracht van de verschillende
mogelijkheden en worden doorverwezen. Dit is van cruciaal belang om de doelgroep beter te
bereiken en in beeld te krijgen.

9
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Uitbreiding voorzieningen Renkum

Op basis van de hierboven genoemde inventarisatie zijn wij gekomen tot een invulling van het
Kindpakket. Hierbij hebben we de nadruk gelegd op keuzevrijheid, inclusiviteit, eenduidigheid en
onbezorgd mee kunnen doen. Hieronder volgt een overzicht van de voorzieningen die opgenomen
worden in het Kindpakket.
OV-regeling
De OV-regeling zorgt ervoor dat jongeren zich vrijer kunnen bewegen. Zij bepalen zelf wanneer en
waarvoor zij de vergoeding gebruiken. Zo kunnen zij er een dagje op uit gaan, een bezoek brengen
aan familie of vrienden of makkelijker gebruik maken van een voorziening uit het aanbod van de
GelrePas. De OV-regeling biedt jongeren dus de vrijheid om activiteiten op te zoeken die passen bij
hun persoonlijke wensen. Wanneer een jongere nog niet beschikt over een persoonlijke OV-kaart
worden ook de aanvraagkosten (€ 7,50) hiervan vergoed. De persoonlijke pas is 5 jaar geldig. De
OV-vergoeding kan eens per kalenderjaar worden aangevraagd en bedraagt € 100,-.
Schoolspullenpas
Ook voor school moeten regelmatig zaken worden aangeschaft, zoals schriften, een rekenmachine,
een atlas, een agenda en sportkleding- en schoenen. Dit is voor gezinnen met een laag inkomen
soms lastig op te brengen - met name als er meerdere kinderen in het gezin aanwezig zijn. De
schoolspullenpas biedt uitkomst en geeft jongeren het plezier zelf hun schoolspullen uit te kunnen
kiezen. Dit kan bij de aangesloten winkels. De vergoeding bedraagt € 100,- per kalenderjaar.
Kledingpas
Af en toe een nieuw kledingstuk krijgen is erg belangrijk voor jongeren. Het geeft hen
zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat zij niet buiten de boot vallen doordat hun kleding versleten is,
niet goed past of niet passend is voor de weersomstandigheden. Met de kledingpas zorgen we
ervoor dat jongeren het gevoel hebben dat ze erbij horen. Het tegoed op de kledingpas bedraagt €
150,- en kan besteed worden bij de aangesloten winkels. De pas kan eens per kalenderjaar
aangevraagd worden.
Refurbished laptops
De digitalisering van het onderwijs zorgt ervoor dat jongeren steeds vaker een laptop nodig hebben
om volwaardig mee te kunnen doen op school. Stichting Leergeld verstrekt momenteel al
refurbished computers, maar ziet de vraag naar laptops stijgen. Momenteel kunnen zij niet voldoen
aan die vraag. Daarom bieden we Stichting Leergeld extra financiële ondersteuning, zodat zij meer
refurbished laptops kunnen inkopen. Zo geven we alle jongeren in onze gemeente een eerlijke kans
in het onderwijs.
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Stichting Jarige Job
Wij willen dat het vooruitzicht van een verjaardag voor alle kinderen een feest is. Voor kinderen uit
arme gezinnen is dit niet altijd het geval. Zij blijven soms zelfs liever thuis van school, omdat zij
zich schamen als er geen geld is voor een traktatie. Stichting Jarige Job levert
verjaardagspakketten aan kinderen. Met de inhoud van deze pakketten kunnen kinderen thuis een
feestje vieren en trakteren op school. Ook zitten er cadeautjes in. Stichting Leergeld en Stichting
Jarige Job werken nauw samen. Wanneer er een aanvraag binnenkomt bij Stichting Leergeld wordt
altijd gevraagd of er behoefte is aan een verjaardagspakket van Stichting Jarige Job. Er is dan ook
geen extra voorziening of financiële ondersteuning mee gemoeid vanuit onze gemeente. Door zo
veel mogelijk van onze voorzieningen uit het kindpakket uit te laten voeren door Stichting Leergeld
brengen we ook de verjaardagspakketten van Stichting Jarige Job meer onder de aandacht.
Zwemdiploma JeugdSportFonds
Een zwemdiploma draagt bij aan de veiligheid en het plezier van kinderen. Momenteel kunnen
gezinnen de vergoeding voor sport (€ 225,-) uit de GelrePas inzetten in combinatie met de
vergoeding voor het zwemdiploma van het JeugdSportFonds (€ 225,-). De kosten voor het behalen
van zwemdiploma A bedragen echter ongeveer € 700,-. Dit houdt in dat ouders nog een fors
bedrag moeten bijleggen en er daarom soms in zijn geheel van afzien. Dit geldt waarschijnlijk des
te meer voor de groeiende groep niet-westerse statushouders in onze gemeente. Zwemles wordt
binnen deze groep in veel mindere mate als vanzelfsprekend gezien. Om ervoor te zorgen dat ieder
kind veilig leert zwemmen hogen wij daarom de vergoeding van het zwemdiploma vanuit het
JeugdSportFonds op naar € 475,- . De koppeling met de vergoeding uit de GelrePas blijft bestaan.
Kindpas
Soms hebben kinderen behoefte aan iets extra’s. Bijvoorbeeld een extra kledingstuk, een boek of
tijdschrift of gewoon iets leuks. Met de Kindpas hebben gezinnen de vrijheid om zelf te kiezen wat
het beste bij hun situatie past. De pas is een heel kalenderjaar geldig en te besteden bij
geselecteerde winkels. De pas heeft een waarde van € 100,-. Hiermee geven we kinderen het
gevoel erbij te horen en dat er zo af en toe ook ruimte is voor andere zaken dan enkel het
hoogstnoodzakelijke.
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Aanvullende voorzieningen Kindpakket
Initiatief

Wat is het

Leeftijd

Inkomensgrens

OV-regeling



12 t/m 17 jaar



Tot 120% bijstandsnorm



Lopend schulddienst-

OV-vergoeding van € 100,- voor jongeren
van 12 t/m 17 jaar.


Per juli 2017
Schoolspullenpas

Vergoeding eventuele aanvraagkosten van
een persoonlijke OV-pas à € 7,50.



Pas met tegoed van € 100,- voor de

12 t/m 17 jaar



Tot 120% bijstandsnorm



Lopend schulddienst-

agenda, gymkleding, etc.) bij aangesloten
Per augustus 2018

235

verleningstraject

winkels.


Pas met tegoed van € 150,- voor kleding bij

6 t/m 17 jaar

aangesloten winkels.



Tot 120% bijstandsnorm



Lopend schulddienst-

Per oktober 2018
Verstrekking

235

verleningstraject

aanschaf van schoolspullen (schriften,

Winterkledingpas

Omvang doelgroep

482

verleningstraject


refurbished laptops

Verstrekking van refurbished laptops

12 t/m 17 jaar

voorzien van Windows en een Microsoft



Tot 120% bijstandsnorm



Lopend schulddienst-

Office-pakket.

235

verleningstraject

Per oktober 2017
Vergoeding



zwemdiploma

Uitbreiding van de vergoeding voor het

5 t/m 17 jaar

zwemdiploma van € 225,- naar € 475,-.



Tot 120% bijstandsnorm



Lopend schulddienst-

Combinatie met de vergoeding uit de
Per januari 2017
Kindpas
Per februari 2018

75

verleningstraject

GelrePas blijft mogelijk.


Vergoeding van € 100,- voor kinderen en

6 t/m 17 jaar



Tot 120% bijstandsnorm

jongeren. Te besteden aan bijvoorbeeld een



Lopend schulddienst-

tijdschrift, tas of iets leuks.



verleningstraject

482

Tabel 4: Overzicht aanvullende voorzieningen Kindpakket.
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Financiën

Vanaf 2017 ontvangt onze gemeente jaarlijks structureel € 124.000,- voor de maatschappelijke
ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede. 2017 staat met name in het teken van
beleidsvoorbereiding en afstemming met ketenpartners. De looptijd van voorzieningen zal hierdoor
dit jaar slechts enkele maanden bedragen. Om die reden zal niet het gehele bedrag voor 2017 dit
jaar al besteed kunnen worden. Wij zorgen ervoor dat dit bedrag in 2018 alsnog via het Kindpakket
bij de doelgroep terecht komt. Voor 2018 en verder zal vanwege de langere looptijd en een
verwachte groei in het aantal jongeren dat gebruik maakt van de voorzieningen het volledige
budget nodig zijn.
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Communicatie

Duidelijke communicatie over de voorzieningen uit het Kindpakket is van groot belang voor het
bereiken en in beeld krijgen van de doelgroep. Wij brengen onze voorzieningen daarom breed
onder de aandacht van inwoners en ketenpartners. Hieronder staan de verschillende vormen van
informatievoorziening kort omschreven.

- Minimafolder
Onze minimafolder wordt halfjaarlijks geüpdatet en geeft een overzicht van verschillende
minimaregelingen van zowel de gemeente als ketenpartners.
- Lokale media
Wij informeren onze inwoners via lokale kranten over (nieuwe) voorzieningen in het kader
van het Kindpakket.
- Sociaal Team
De medewerkers van het Sociaal Team informeren onze inwoners actief over beschikbare
voorzieningen.
- Intermediairsbijeenkomst
De gemeente organiseert eens per jaar een intermediairsbijeenkomst in het kader van de
integrale schulddienstverlening. Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. gesproken over
voorzieningen voor minima.
- Gemeentelijke internetpagina
Alle minimaregelingen worden vermeld op de gemeentelijke internetpagina. Om de
toegankelijkheid van de voorzieningen uit het Kindpakket te vergroten kan gedacht worden
aan één pagina waarop alle kindvoorzieningen vermeld worden.
- Folder Kindpakket
Er wordt een folder ontwikkeld waarin alle kindvoorzieningen van gemeente en
ketenpartners worden vermeld. Deze kan verspreid worden in de gemeente – bijvoorbeeld
onder bibliotheken, GGD, scholen, etc.
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Resultaten en evaluatie

Uiteindelijk willen we dat zo min mogelijk kinderen in armoede op hoeven te groeien. Met de
voorzieningen in het Kindpakket hebben we geen invloed op het inkomen van gezinnen, maar
zorgen we wel dat kinderen en jongeren zo min mogelijk last hebben van de beperkte financiële
middelen van hun ouders.
Wij willen de volgende resultaten boeken met inzet van ons Kindpakket:
1. Meer kinderen bereiken
2. Toegankelijke informatie en eenvoudige aanvraagprocedures
3. Aansluiten bij de behoeften en leefwereld van kinderen en jongeren
Zowel Stichting Leergeld als het JeugdSportFonds leveren jaarlijks cijfers aan met betrekking tot
het aantal jongeren dat van de voorzieningen gebruik maakt. Hierdoor krijgen wij een goed beeld
van de omvang van de doelgroep en de behoeften die er spelen in gezinnen met een laag inkomen.
Op basis van deze gegevens kan besloten worden het pakket aan voorzieningen aan te passen.
De ervaring leert dat het gebruik van nieuwe voorzieningen tijd nodig heeft. Verschillende partijen
moeten van het bestaan van de voorzieningen op de hoogte gebracht worden en het zichzelf eigen
maken deze informatie te delen met inwoners. Ook voor inwoners zelf kan het even tijd kosten om
te ontdekken welke voorzieningen er zijn en hoe zij hier gebruik van kunnen maken. Wij hebben dit
proces ervaren bij de introductie van de GelrePas. In het tweede jaar zagen wij een forse groei in
het aantal inwoners dat gebruik maakt van de GelrePas.
Met dit groeiproces in gedachten en de evaluatie van het Rijk begin 2018 in het vooruitzicht stellen
wij voor de eerste gemeentelijke evaluatie van het Kindpakket uit te voeren begin 2020.
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