Raadsvergadering d.d. 27 februari 2018
Raadsnota nummer BI 0180028
0nderwerp: Ondersteuning kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen
Vragen van fractie Lokaal sociaal

Naam raadslid: Alexandra Beekers

Citaat uit de kamerbrief “Kansen voor alle kinderen”
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/20/kamerbrief-kansen-vooralle-kinderen):
“Om er zeker van te zijn dat de middelen direct bij de kinderen terecht komen, wordt de
ondersteuning in natura aangeboden”
Hoe verhoudt dit zich tot het voorstel om € 10.000 te bestemmen voor het vergroten van het
bereik?
Antwoord:
Ook voor het kunnen verstrekken van ondersteuning in natura is het noodzakelijk dat de
doelgroep de weg er naar toe weet te vinden en hierdoor bij ons of andere organisaties die
een rol spelen bekend is. Om deze reden is het van belang om het niet gebruik tegen te
gaan, zodat de doelgroep, waarvoor de voorzieningen zijn bedoeld, ook bereikt kan worden
en de noodzakelijke ondersteuning kan krijgen. Om er voor te zorgen dat de middelen ook
direct bij de kinderen terecht komen is het dus ook essentieel om in te zetten op het
tegengaan van niet gebruik.
Wij zijn van mening dat dit uit het algemene communicatiebudget zou moeten worden
bekostigd mede omdat ook tegengaan van niet-gebruik van andere ondersteunende
maatregelen een structureel onderdeel is van het beleid. Waarom heeft u voor deze
constructie gekozen?
Antwoord:
De algemene maatregelen om niet gebruik van voorzieningen tegen te gaan worden
bekostigd uit de reguliere budgetten. In dit geval gaat het echter om specifieke maatregelen
gericht op een specifieke doelgroep, omdat dit een essentieel onderdeel is van het doel
waarvoor de extra middelen beschikbaar gesteld zijn. Om deze reden achten wij het dan ook
reëel om deze kosten ten laste van dit specifieke budget te brengen.
Kunt u uitleggen hoe de “impuls maatwerk” wordt vormgegeven?
Antwoord:
Het kenmerk van maatwerk is dat dit niet in regels is te vatten. In iedere situatie zal
beoordeeld moeten worden wat in dit specifieke geval noodzakelijk is. De impuls bestaat er
vooral uit dat door het tegengaan van het niet gebruik meer huishoudens bekend zullen
worden waar beoordeeld kan worden of er aanleiding is voor maatwerktoepassingen.

