Memo voor de raadsleden van de gemeente Hillegom over de inzet van armoedegelden

Inleiding:
Het kabinet vindt het van belang dat mensen met beperkte financiële middelen en/of
problematische schulden volop mee kunnen doen in onze samenleving. Voor de intensivering van
het armoede- en schuldenbeleid wordt daarom voor het jaar 2014 € 70 miljoen en voor de jaren
2015 en verder € 90 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. De verdeling vindt plaats via
de maatstaven huishoudens met laag inkomen en bijstandsontvangers.
In de kamerbrief van 25 november 2013 benadrukt staatssecretaris Klijnsma dat deze extra
middelen bij voorkeur via of in overleg met maatschappelijke organisaties moet worden ingezet.
Ook roept zij wethouders en gemeenteraden op de middelen zo gericht mogelijk in te zetten voor
het doel waarvoor ze bestemd zijn. Daarbij vraagt ze gemeenten zich met name in te zetten voor
kinderen die onvoldoende kunnen meedoen en voor het versterken van een preventieve aanpak.
Op 22 september j.l. is door de gemeenten Teylingen en Hillegom een conferentie gehouden over
de toekomst van de schuldhulpverlening. Hier is gesproken over kinderen die opgroeien in
armoede, en over toekomstige mogelijkheden van voorlichting, preventie, signalering en een
integrale aanpak.
Situatie Hillegom:
Hillegom ontvangt voor 2014 € 38.661 aan extra middelen armoedebestrijding, voor 2015 komt
daar € 10.241 nog bij, totaal in 2015 € 48.902. Deze middelen zijn niet geoormerkt.
Hier moet nog een goede, structurele besteding voor worden gevonden. Deels kan worden
aangesloten bij initiatieven die al worden uitgevoerd door de gemeente, maatschappelijke
instellingen of ISD Bollenstreek, deels kunnen ook nieuwe initiatieven worden ingezet.
Het college vindt het van belang dat bij het zoeken naar bestedingsdoelen maatschappelijke
organisaties hierover kunnen meedenken en initiatieven kunnen indienen, en dat in een werksessie
met de raad vervolgens een keuze kan worden voorbereid voor besteding van deze middelen
vanaf 2015.
Werksessie raad
Deze werksessie bevat de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.

Benoemen beoordelingscriteria
Beoordelingscriteria in volgorde van belang zetten
Informatie over mogelijke bestedingsdoelen
Voorkeuren aangeven aan de hand van belangrijkste beoordelingscriteria.

Om tot een goede keuze te komen kan het verstandig zijn vooraf enkele criteria te benoemen.
Criteria kunnen zijn:
-gerichtheid op bestrijden jeugdarmoede;
-preventiegerichtheid;
-gerichtheid op eigen kracht;
-snelle inzetbaarheid middelen;
-inzetbaarheid vrijwilligers;
-SROI;
-beperkt houden uitvoeringskosten;
-effectiviteit,
etc.

Vervolgens kunnen door de deelnemers van de werksessie de belangrijkste criteria worden
aangewezen, zodat in ieder geval een top 3 ontstaat van de belangrijkste beoordelingscriteria op
grond waarvan mogelijke bestedingsdoelen beoordeeld moeten worden.
Hieronder een inventarisatie van mogelijke bestedingsdoelen. Deze zullen verder worden toegelicht
tijdens de werksessie.
Bestedingsdoel
1. Instellen van een noodfonds door de gemeente
Dit fonds is bestemd voor mensen die in een schrijnende
noodsituatie terecht (dreigen te) komen. Hun probleem moet
acuut en oplosbaar zijn. Zij kunnen alleen aanspraak op dit fonds
maken als voorliggende voorzieningen geen oplossing bieden. Het
college van burgemeester en wethouders bepaalt wie voor een –
vooraf vast te stellen maximale- bijdrage in aanmerking komt.
Bijdragen worden verstrekt voor zover het budget toereikend is.
De uitvoering kan eventueel ook worden gemandateerd aan de
ISD als zij hiermee instemt.
De regiogemeenten Lisse en Noordwijk hebben al een noodfonds
van € 30.000.- en ook Teylingen wil zo’n noodfonds instellen.
2. Samenstellen van een kindpakket door de gemeente
Het idee voor dit pakket komt mede voort uit het rapport
‘Kinderen in armoede’ van de Kinderombudsman. Een van de
belangrijkste aanbevelingen uit dit rapport is om meer aandacht te
besteden aan kinderen, die opgroeien in armoede. De
Kinderombudsman is van mening dat gemeenten meer moeten
inzetten op hulp die direct ten goede komt aan de sociale,
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.
Het pakket is specifiek bestemd voor kinderen die door het lage
inkomen van hun ouders niet kunnen meedoen aan activiteiten die
voor leeftijdsgenoten heel gewoon zijn. De inhoud kan naar eigen
inzicht worden samengesteld maar bijvoorbeeld bestaan uit
vouchers voor kleding, een schoolreis, fiets of een culturele
activiteit.
In het kader van de participatie kunnen kinderen uit de doelgroep
worden betrokken bij de samenstelling van het pakket.
3. Compensatie ziektekosten pensioengerechtigde
chronisch zieken met een laag inkomen
Met ingang van 1 januari 2015 is de regeling chronisch zieken,
ouderen en gehandicapten vervallen, samen met enkele andere
regelingen zoals de langdurigheidstoeslag. Hiervoor is het
persoonsondersteunend budget in de plaats gekomen, alleen geldt
dit budget niet voor pensioengerechtigden. Oudere chronisch
zieken kunnen alleen nog aanspraak maken op de collectieve
ziektekostenverzekering, mits het inkomen maximaal 110% is van
de toepasselijke bijstandsnorm. In de praktijk betekent dit voor
pensioengerechtigde chronisch zieken met een laag inkomen een
verslechtering van hun financiële situatie. Er kan voor worden
gekozen om een compensatie aan deze categorie toe te kennen,
b.v. onder de voorwaarde dat de jaarlijkse eigen bijdrage (2015:
€ 375,- p.p.) helemaal is uitgegeven.
4. Oprichten (lokale) Stichting Leergeld
Leergeld wil sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd van 4 –
18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen voorkomen
door hen deel te laten nemen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Leergeld Nederland ondersteunt bij de oprichting van

Benodigd bedrag
€ 30.000,--

Afhankelijk van
invulling van het
pakket. Voorstel is
om dit maximaal
€ 10.000,-- te doen.
Wel moet er bij het
instellen van een
kindpakket rekening
gehouden worden
met aanzienlijke
uitvoeringskosten
(samenstelling
pakket, onderhouden
relaties partijen,
bijstelling pakket,
verstrekking pakket
enz.)
Aanzienlijk bedrag
vanwege grootte
groep b.v. € 30.000

De totaalkosten zijn
afhankelijk van de
wijze van invulling. Er
moet in ieder geval
rekening worden

deze stichting en biedt daarnaast meerdere concrete diensten aan.
Goed opgeleide vrijwilligers gaan kinderen de kans bieden om hun
sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk te
ontwikkelen om later als volwassenen zo volwaardig mogelijk te
kunnen participeren in de samenleving. Het motto van Leergeld is
‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks
meetellen..
Hiervoor moet een lokale stichting worden opgericht. Mogelijk
kunnen we hiervoor aansluiten bij reeds bestaande lokale
organisaties.

5.Welzijn Hillegom – nog nader uit te werken
6. Bling Game - NIBUD
Het spel Bling Game is een uitgave van het NIBUD en laat
kinderen vanaf 12 jaar spelenderwijs zien hoe de verleiding van
schulden op de loer ligt en geeft handvatten om uit de schulden te
blijven. Het spel kost € 29,95 en kan worden aangeboden aan
leerlingen van het Fioretti College.
7. Studio Moio – financiële ondersteuning
Studio Moio wil ongezien talent en onbenut potentieel kantelen in
geziene en benutte kracht. Zij wil jongeren uitdagen om van
maatschappelijke betekenis te zijn. Zij werkt onder andere aan de
aanpak van schooluitval en jeugdwerkloosheid.

gehouden met:
 Jaarlijkse
contributie voor
Leergeld (varieert
afhankelijk de
grootte van de
gemeente tussen
de € 375,- en
€ 2.850,-).
 Kosten voor de
opstart van de
lokale stichting.
 Training van
vrijwilligers.
 Extra kosten voor
bijvoorbeeld het
ontwikkelen van
een website.
?
€ 600,-

€ 15.000,-

Het voorstel van Studio Moio omvat op hoofdlijnen de inzet van 3
kinder/jeugdteams in samenwerking met het Fioretti College en
basisscholen die meewerken aan en meedenken over de aanpak
van armoede.
Zij ontvangen € 5.000,- per team en bepalen in overleg (en onder
leiding van Studio Moio) waar het ‘geld’ aan wordt uitgegeven. Het
bedrag wordt vertaald naar middelen. De teams ontvangen de
€ 5.000,- dus niet direct.
De bedoeling is dat het geld verdubbeld wordt door de inzet van
de jongeren en onder andere het plaatselijk bedrijfsleven.
Vanuit Moio worden jongeren ingezet die zelf afhankelijk zijn van
de voedselbank. Dit project wordt voor hen een bijbaan, waardoor
zij middelen genereren voor hun eigen levensonderhoud.
8. Indicatie deelname voedselbank door het
maatschappelijk werk
De voedselbank valt niet onder de gemeentelijke
verantwoordelijkheid en ontvangt geen subsidie van de gemeente.
Toch vindt op dit moment wel indicering plaats via het lokaal loket.
De beoordeling of cliënten die zich bij de voedselbank melden in
aanmerking komen kan ook door het maatschappelijk werk
plaatsvinden. Voordeel hierbij is dan, dat deze cliënten verder
begeleid kunnen worden door het maatschappelijk werk, en zo
mogelijk ook naar een situatie dat zij niet langer afhankelijk zijn
van de voedselbank.

€ 5.000

9. Kwadraad - Training ‘goed met geld’
Kwadraad geeft een zes wekelijkse training van 1 ½ uur aan
mensen met geldproblemen of moeite met rondkomen. Zij leren in
de training hoe te plannen op lange en korte termijn en krijgen
hierdoor meer grip op hun uitgaven.
10. SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in
Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.
Professioneel opgeleide maatjes schieten mensen te hulp die
vastlopen met hun financiën. Een SchuldHulpMaatje neemt niet
het werk over van professionele hulpverleners. Hij biedt
persoonlijke ondersteuning en werkt samen met de Sociale Dienst
en maatschappelijke organisaties. Een maatje beschikt over tijd
waar het ambtenaren en schuldhulpverleners vaak aan ontbreekt.
Een maatje is in de gelegenheid om de cliënt thuis te bezoeken, is
behulpzaam bij het invullen van formulieren en helpt bij het orde
scheppen in de administratie.
In principe ligt het initiatief voor het werven van vrijwilligers bij de
kerken, maar de gemeente kan hierbij faciliteren. De Parochiële
Charitas Instelling heeft bij de gemeente aangegeven dat zij hier
een rol in wil spelen.
11. Thuisadministratie Humanitas
Het project Thuisadministratie in de Duin- en Bollenstreek van
Humanitas bestaat inmiddels ruim drie jaar. Inmiddels komen 49
vrijwilligers bij deelnemers aan huis om hen te ondersteunen bij
hun administratie. Verder helpen zij mensen bij hun aanvraag
voor schuldhulpverlening bij de ISD. Humanitas heeft daartoe een
samenwerkingsovereenkomst met de ISD gesloten.

Gratis

Gratis

Via ISD Bollenstreek

Na het presenteren van de mogelijke bestedingsdoelen kan aan de hand van de
beoordelingscriteria voorkeuren voor bepaalde bestedingsdoelen worden aangegeven.
Het college zal de uitkomsten van deze werksessie meenemen en de raad een voorstel aanbieden
ter besteding van de armoedemiddelen.

