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Uw kenmerk:   Verzenddatum:   
Ons kenmerk:      
      

Onderwerp:  Beantwoording schriftelijke vragen 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Naar aanleiding van uw brief van 28 november 2017 reageren wij u hierbij op uw schriftelijke vragen. 
 
1. Hoe groot zijn de bedragen die de gemeente Oude IJsselstreek in de afgelopen jaren aan zg. 

Klijnsmagelden heeft ontvangen? 
 
Er zijn verschillende bedragen die informeel worden aangeduid als Klijnsmagelden. Het gaat hierbij in de 
eerste plaats om een verhoging van de algemene uitkering voor armoede- en schuldenbeleid. Deze uitkering 
is dus niet alleen bedoeld voor kinderen. In 2014 bedroeg dit voor Oude IJsselstreek  
€ 140.000. In 2015, 2016 en 2017 bedraagt deze verhoging van de algemene uitkering € 180.000. In de 
begroting is hiervoor steeds € 140.000 opgenomen, omdat pas na het opstellen van de begroting 
(Meicirculaire) bekend is hoeveel dit voor onze gemeente precies bedraagt. 
 
In de tweede plaats is met ingang van 2017 een decentralisatie-uitkering ingevoerd die specifiek is bedoeld 
voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Deze extra uitkering bedroeg voor Oude 
IJsselstreek € 161.402 in 2017 en bedraagt vanaf 2018 structureel € 163.924.  
 
 
2. Hoeveel hiervan is aangewend ter bestrijding van kinderarmoede? 
 
De verhoging van de algemene uitkering is volledig ingezet voor minimaregelingen. Deze zijn ten goede 
gekomen aan zowel volwassenen als kinderen met een laag inkomen. Welk deel hiervan aan kinderen is 
besteed is alleen met zeer hoge onderzoekskosten te achterhalen.   
 
De extra uitkering ter bestrijding van kinderarmoede is op dit moment nog niet besteed. In lijn met de motie 
die op 14 december is aangenomen gaan we die specifiek inzetten om het meedoen door kinderen die 
opgroeien in armoede extra te stimuleren door middel van een zogenaamd armoedebestrijdingspakket. 
Momenteel wordt uitgewerkt hoe dat het beste praktisch kan worden uitgewerkt met zo min mogelijk 
administratieve lasten voor gezinnen, deelnemende organisaties en de gemeente.  
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3. Welke maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede zijn van dit geld getroffen? 
 
In de bestaande minimaregelingen zijn verschillende regelingen specifiek voor gezinnen met kinderen met 
een inkomen niet hoger dan 110 % van de bijstandsnorm en een vermogen niet hoger dan het vrij te laten 
vermogen op grond van de Participatiewet opgenomen: 
 
1. Meedoenfonds: maximaal € 115,- per persoon per jaar voor elk gezinslid vanaf 4 jaar.  

a. Lidmaatschappen, contributies en vaste bijdragen in verband met actieve, regelmatige deelname 
aan activiteiten van: 
- muziek-, toneel- en zangverenigingen, muziekschool; 
- sportverenigingen; 
- jeugdwerk, jeugdclubs en scouting 

b. Uitgaven aan (sport)kleding, materialen, uniformen etc. die nodig zijn voor deze verenigingen. 
c. Abonnementen van zwembaden en bibliotheken. 
d. Uitgaven in verband met: 

- sociaal-culturele activiteiten gericht op ouderen en gehandicapten 
- lidmaatschap vrouwenverenigingen, buurtverenigingen en ouderenbonden 
- lidmaatschap volkstuinverenigingen, hobbyclubs 

e. Uitsluitend voor ouderen vanaf 65 jaar en gehandicapten komen ook onderstaande kosten in 
aanmerking voor een bijdrage: 
- abonnement op dagblad of weekblad 

 
2. Regeling toelage schoolgaande kinderen 

 € 50,00 per schooljaar per kind dat basisonderwijs volgt; 

 € 150,00 per schooljaar per kind dat voortgezet en/of middelbaar onderwijs volgt.  
 
3. Regeling Computers voor kinderen op het middelbaar onderwijs: eenmalige regeling van maximaal € 

300 voor gezinnen met één meerdere kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan (tussen 12 en 18 
jaar). 

 
Daarnaast wordt gewerkt aan een Jeugdsportfonds en een jeugdcultuurfonds, waarmee kinderen worden 
gestimuleerd om deel te nemen aan sport- en culturele activiteiten. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Mevrouw M.J.F. Verstappen De heer O.E.T. van Dijk 
secretaris burgemeester 
 
  


