
  
 

Advies 2018-02 d.d. 31 oktober 2018 

Onderwerp Aanpassing Kindpakket Zeewolde 

Maatschappelijke Bijdrage Regeling 

kinderen van 4 tot 18 jaar 
 

Geachte College, 

 
Inleiding 
 

De Burgertafel is gevraagd versneld advies uit te brengen over dit onderwerp. 
Inmiddels heeft er over de inhoud van het concept mondeling en schriftelijk 

overleg plaatsgevonden met uw ambtenaren. Veel vragen zijn dan ook reeds 
beantwoord, vandaar dit korte advies. 
 

Conceptadvies 
 

In het conceptadvies wordt voorgesteld de Maatschappelijke Bijdrageregeling 
voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar en 12 tot en met 17 jaar te halveren. Uit 
het voorliggende stuk en de nadere toelichting/beantwoording blijkt, dat hiervoor 

compensatie is gevonden door uitbreiding van plekken bij jeugdfonds sport- en 
cultuur. Met de oprichting van de Stichting Leergeld bestaat ook de mogelijkheid 

aanvullend, in de vorm van maatwerk, desgewenst vergoedingen te verschaffen. 
 

Aanbevelingen/advies 
 
Het totale pakket aan ondersteuning blijft een voor de potentiële gebruiker 

ingewikkelde materie en ook de bekendheid van het pakket is nog steeds 
onvoldoende. Ons advies is bij zowel het formuleren van de regelgeving als de 

communicatie hierover gebruik te maken van ervaringsdeskundigen uit deze 
doelgroep. 
 

Ook kan, de nog op te richten, Stichting Leergeld een belangrijke bijdrage 
leveren aan het vergroten van de bekendheid en het gebruik van de bestaande 

voorzieningen.  
Deze stichting kan, (zoals gebleken is bij de voorlichtingsbijeenkomst hierover) 
naast het aanmelden voor ondersteuning bij het Jeugdsportfonds en het 

Jeugdcultuurfonds uit eigen middelen maatwerk leveren aan kinderen van ouders 
met een minimuminkomen. 

Belangrijk voor een goed functioneren van de stichting is dat deze goed wordt 
ingebed in het bestaande lokale netwerk van voorzieningen 
aanbieders/intermediairs. 

 
Aangezien deze stichting nog niet is opgericht is het voor ons moeilijk om te 

oordelen over het werk van deze stichting. Onduidelijk is nog hoe de statuten en 
huishoudelijk reglement van deze stichting er uit komen te zien en welke 
afspraken de gemeente met deze stichting gaat maken. We hebben begrepen dat 

uit de zgn. Klijnsma gelden € 15.000 bestemd wordt als stichtingskapitaal voor 
deze stichting. 



  
 
 

Om op een adequate manier de voorgenomen inspanningen te monitoren is het 
van belang het aantal (potentiële) gebruikers in beeld te hebben. Daarnaast is 
het voor ons van belang inzicht te krijgen in de statuten en huishoudelijk 

reglement van de op te richting Stichting Leergeld voor de Gemeenten Ermelo, 
Harderwijk, Putten en Zeewolde. Tevens willen wij op de hoogte gesteld worden 

van de afspraken, die de gemeenten maken met de op te richting stichting. 
 
Indien in de toekomst vaker een beroep gedaan voor steun (uit de Klijnsma 

gelden) aan soortgelijke initiatieven zouden wij graag ook hierover geïnformeerd 
worden. 

 
Belangrijk echter is dat de gemeente eindverantwoordelijke blijft voor het 

aanbieden van een goed voorzieningenpakket aan (kinderen van) mensen met 
een laag inkomen. En zeker in de periode dat de Stichting Leergeld nog niet 
volledig operatief is, blijft de gemeente aan zet voor het aanbieden van een 

degelijk, laagdrempelig en gebruiksvriendelijk voorzieningenpakket. 
 


