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Geacht College,
Op 24 april 2016 ontvingen wij de “Verordening Meedoen Barendrecht” (concept), waarin onder
meer het Kindpakket wordt uitgewerkt. Op 27 oktober 2015 werden de Kaders Minimabeleid en
Schuldhulpverlening Barendrecht 20162020 door het college vastgesteld, met onder meer het
besluit om kinderen prioriteit te geven en een Kindpakket te ontwikkelen.
Er is sprake van een toenemende kloof tussen kinderen die kansen krijgen om hun volle potentieel
te ontwikkelen en kinderen die niet kunnen meedoen. Dit vormt één van de grootste bedreigingen
voor het welzijn van kinderen in Nederland. Sociale uitsluiting is als een sluipend virus waarvan
op de lange duur niet alleen de betrokken kinderen de ziekteverschijnselen zullen voelen, maar
ook de samenleving. Want veel van deze kinderen en jongeren zullen later duurdere zorg nodig
hebben.
De effecten van armoede op kinderen zijn groot. Denk hierbij aan: gezondheid, maatschappelijke
participatie, sociaal emotionele ontwikkeling en toekomstmogelijkheden.
De Wmoraad Barendrecht is blij met het feit dat de gemeente Barendrecht de toenemende
tweedeling een halt wil toe roepen en er een actuele verordening komt, waarbij speciale aandacht
uitgaat naar de situatie van kinderen die in armoede leven. Kinderen moeten onbezorgd “kind”
kunnen zijn en de minima huishoudens moeten in een zo vroeg mogelijk stadium van hulp worden
voorzien.
Onze adviezen zijn:
1. Minimale basis + maatwerk
De in de “Verordening Meedoen Barendrecht 2016” genoemde vergoedingen aan kinderen
van 4 t/m 17 jaar en overige initiatieven (Kindpakket) zoals verwoord in de “Kaders
Minimabeleid en Schuldhulpverlening Barendrecht 20162020” vormen wat de Wmoraad
betreft een ondergrens. Zorg dat kinderen zich niet buitengesloten voelen op school of in hun
buurt doordat ze vanwege de financiën niet kunnen meedoen.
Investeer in goede basisvoorzieningen. Investeer in sterke scholen die eerlijke kansen bieden
aan alle kinderen, ongeacht het milieu waar ze uit komen.
Onderzoek de mogelijkheid om

kinderen, die in armoede opgroeien, te laten ontbijten op basisscholen. Volgens cijfers van het
Nationaal Schoolontbijt arriveert een op de drie leerlingen zonder ontbijt op school. Het ter

1

beschikking stellen van zaken als zwemles, computer, internet en fiets voor de kinderen die
het nodig hebben, vormt een minimale basis. Zorg daarnaast voor maatwerk voor elk kind.
2. Inkomensgrens
Houd vast aan het eerder genomen collegebesluit (d.d. 27 oktober 2015) om de
inkomensgrens voor producten maatschappelijke participatie vast te stellen op 120% van het
wettelijk sociaal minimum. Ook de Kinderombudsman vindt dat het kindpakket beschikbaar
moet zijn voor iedereen tot achttien jaar, die opgroeit in een huishouden met een besteedbaar
inkomen onder de norm van 120% van het sociale minimum.
3. Zwemdiploma
Barendrecht heeft een waterrijke en daardoor gevaarlijke omgeving voor kinderen die niet
kunnen zwemmen: Neem een ‘vangnetregeling zwemles’ op, waarbij kinderen van 9 jaar en
ouder zonder zwemdiploma toch zwemles krijgen om zo het diploma A te halen. Voorbeeld:
Regeling Kindpakket Capelle a/d IJssel.
4. Uitbetaling
Geef de tegemoetkoming gelabeld of in goederen. Betaal de tegemoetkoming bij voorkeur
rechtstreeks aan de vereniging, club of leverancier. Dit voorkomt oneigenlijk gebruik en is
ook één van de belangrijke adviezen van de Kinderombudsman (rapport ´Kinderen in
armoede´).
5. Evaluatie
Evalueer na 1 à 2 jaar, teneinde na te gaan of het bedoelde effect bereikt werd en/of de
vastgestelde bedragen voldoende zijn om de beoogde doelen te bereiken.
6. Bestaande initiatieven
Werk als gemeente zoveel mogelijk samen met al bestaande initiatieven en steun deze indien
nodig. Initiatieven vanuit de burgers moeten vooral omarmd worden. Voor kinderfeestjes
kunnen inwoners bijvoorbeeld terecht bij de stichting "Altijd Feest" in Barendrecht en de
landelijke stichting “Jarige Job”. Zie ook punt 8.
7. Preventie
Investeer in het leven van jonge kinderen van 0 tot 4 jaar en onderneem meteen actie bij de
eerste signalen van problemen. Denk na over projecten en activiteiten die speciaal gericht zijn
op de 0 tot 4jarige kinderen die in armoede opgroeien. Lang niet alle kinderen vieren
bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerstmis. Maak aan ouders van jonge kinderen bekend dat de
bibliotheek gratis is. Maak een SMART preventieplan, waarin inzichtelijk wordt gemaakt op
welke manieren de kinderen van minima bereikt en gevolgd zullen worden.
8. Informatievoorziening
Er is veel onwetendheid over wat er via de gemeente mogelijk is voor kinderen en jongeren
die in armoede opgroeien. Breng alles op één punt bijeen. Geef een folder uit over de
mogelijke regelingen. Niet iedereen heeft internet. Vermeld de vindplaatsen van alle
bestaande initiatieven van lokaal en landelijk werkende
verenigingen/stichtingen/vrijwilligersorganisaties.
Voorbeeld: Zie de uitgebreide opsomming in de regeling Kindpakket Capelle a/d IJssel.
Website: 
http://www.capelleaandenijssel.nl/onderwijsenwerk/kinderenkindpakket_41709/
9. Uitvoering collegebesluit
Geef concrete uitvoering aan de op 27 oktober 2015 genomen collegebesluiten, w.o.
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a. de wijkteams een eigen budget geven voor armoedebestrijding;
b. verbetering toegankelijkheid minimaregelingen;
maak het indienen van een aanvraag

eenvoudiger;
c. verbetering informatievoorziening m.b.t. minimabeleid en schuldhulpverlening d.m.v.
website, folders, maatschappelijke organisaties zoals scholen, verenigingen, kerken, etc.;
d. de verhoging van de inkomensgrens voor producten maatschappelijke participatie naar
120% van het wettelijk sociaal minimum;
Wees niet te strikt met het voornemen om v.w.b. alle acties te streven naar een
budgetneutrale oplossing. Wat dit betreft geldt zonder meer het gezegde dat ‘de kost voor de
baat uitgaat’.
10. Tot besluit: Tips uit het onderzoek van de Kinderombudsman
Zorg voor maatwerk en:
 maak (meer) gebruik van de ideeën van (arme) kinderen /jongeren zelf;
 maak het kindpakket op een positieve manier bekend;
 maak de inhoud van het pakket geschikt voor kinderen en jongeren van alle culturen en
leeftijden;
 benader kinderen die net in armoede zitten, anders dan kinderen die al hun hele leven
armoede kennen;
 hou er rekening mee dat kinderen zich kunnen schamen voor hun situatie;
 denk er aan dat een ID kaart vereist is bij sommige activiteiten;
 investeer in openbaar vervoer of een gratis (tweedehands) fiets

Tot zover het (ongevraagd) advies van de Wmoraad Barendrecht, dat mede tot stand kwam door
de inbreng vanuit de Wmowerkgroep Jeugd.
Tot nadere toelichting bereid,

De WMOraad Barendrecht,

De voorzitter,

De secretaris,

Monique van de Meerendonk

Martin Kapteyn
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