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Uitleg over de extra middelen 

Kabinetsbeleid: 

•Armoedebestrijding speerpunt; Budget: € 70 resp. € 

90 miljoen structureel (Hillegom: € 48.900) 

•Accent op kinderen arme gezinnen: meedoen in de 

samenleving + preventieve aanpak (1 op 9 groeit op in 

armoede: bijstand, zzp, woningbezit) 

•Samenwerking en afstemming binnen sociaal domein 

• Ketenpartners -> bijeenkomst in Teylingen 2-9-’14 

• Partijen in het veld, bijv. voedselbank, stichting 

leergeld, jeugdsportfonds, kerken 

•1-1-2015: afschaffen categoriale regelingen (€200 p. 

kind);  

•Motie PvdA/BlH: invoeren kindpakket: geen €’s 

•Jeugdgemeenteraad 

•Gemeentefonds -> NB: vergoeding kosten 

 

Inleiding door wethouder Annechien Snuif 



Bijeenkomst Teylingen/Hillegom 

Schulddienstverlening (2-9-2014) 

• Ouders “naar vermogen”verantwoordelijk 

meedoen kids 

• Bonnensysteem ombudsman? -> andere wegen 

bijv. via vertrouwenspersoon, sportclub, 

voedselbank, kerk 

• Gemeentelijke verantwoordelijkheid: 

• Preventie 

• Voorlichting 

• Signalering 

• Integrale aanpak 

• Graag: Input voor raadsvoorstel besteding 

budget: bredere doelgroep? Geld? Preventie? 

Met wie? Hoeveel bureaucratie acceptabel? 



Mogelijke bestedingsdoelen 

Kindpakket 

 

-Aanleiding rapport “Kinderen in Armoede” van de 

Kinderombudsman 

 

-Voorkomen sociale uitsluiting 

-Pakket samenstellen voor kinderen in 

armoedesituatie, b.v. in de vorm van vouchers 

 

-Motie PvdA en Bloeiend Hillegom: onderzoek 

mogelijkheden voor invoering kindpakket 

 

Nadeel: aanzienlijke uitvoeringskosten 

 



Mogelijke bestedingsdoelen 

Compensatie ziektekosten pensioengerechtigde 

chronisch zieken met een laag inkomen 

-wijzigingen in minimaregelingen door landelijke 

wetgeving per 1-1-2015 

-vervallen regeling chronisch zieken, ouderen en 

gehandicapten 

-persoonsondersteunend budget geldt niet voor 

pensioengerechtigden 

-aanspraak op collectieve ziektekostenverzekering 

alleen als inkomen niet hoger is dan 110% van de 

bijstandsnorm 

-b.v. in de vorm van compensatie eigen risico  



Project Studio Moio 

Bestrijding armoede door: 

 

werken aan verdeling middelen 

versterken creatief ondernemend vermogen    

 van kwetsbaren 

vergroten netwerk 

 

•oprichten van kind- en jeugdteams die een budget 

krijgen en zelf bepalen hoe middelen “in natura” worden 

besteed 

 

•genereren extra middelen via sponsoring e.d. 

 

•begeleiding door jongeren die worden gescout bij de 

voedselbank 

 

•deze jongeren worden op hun beurt weer begeleid 

richting arbeidsmarkt 

  



Instellen Noodfonds 

Analoog aan Lisse en Noordwijk  

(Teylingen in overweging) 

 

•Voor mensen in schrijnende noodsituatie 

•Acuut én oplosbaar probleem 

•Alle voorliggende voorzieningen zijn uitgeput 

•Besluit college is noodzakelijk 

•Gemaximeerde bijdrage 

•Omvang fonds: € 30.000 (“op is op”) 

 

•Uitvoering te mandateren aan ISD 

 



Oprichten lokale Stichting Leergeld 

“Leergeld” wil sociale uitsluiting van kinderen 4-18 jaar uit 

gezinnen met minimale financiële middelen voorkómen 

•Leergeld Nederland ondersteunt bij oprichting 

•Netwerk nodig: vrijwilligersorganisatie 

•Inschakelen serviceclubs, ondernemers, instellingen? 

•Sponsoring door bedrijven nodig 

•Er is in Hillegom nog geen initiatief;in Haarlemmer- 

meer dichtstbijzijnde lokale stichting 

•Gemeente kan financieel ondersteunen bij opzetten 

organisatie (subsidie): Jaarlijkse contributie, 

startkosten, training vrijwilligers, opzetten website 



Andere instrumenten 

•Bling Game NIBUD: voor kinderen < 12 jr; handvatten hoe 

uit schulden te blijven. Aanbieden aan Fioretti? 

•Voedselbank: door maatschappelijk werk laten verwijzen 

ipv Lokaal loket; aanvullende dienstverlening mogelijk; inzet 

te regelen via subsidieovereenkomst 

•Training “Goed met geld” zeswekelijkse training 

Kwadraad voor mensen met geldproblemen om financieel te 

plannen en grip te krijgen op uitgaven. 

•SchuldhulpMaatje initiatief landelijke kerken. 

Professioneel opgeleide  vrijwillige maatjes helpen mensen die 

vastlopen met financiën. 

Samenwerking Sociale Dienst. Maatje heeft tijd. Initiatief ligt 

bij kerken. Gemeente kan faciliteren (subsidie?) 

•Thuisadministratie Humanitas via ISD-Bollenstreek 

geregeld. 



Vragen aan u 

Wat vindt ú van de besteding van de armoedegelden? 

 

Welke criteria voor het beoordelen van 

bestedingsdoelen geeft u aan het college mee?  

Top 3 ? 

 

Hoeveel doelen? 

 

In welke mate zouden inwoners betrokken moeten 

zijn? 


