Themagroep werk & inkomen Gem. Rheden & Gem. Rozendaal

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rheden
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rozendaal
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Advies inzake het verstrekken van een smartphone aan kinderen uit gezinnen met een minimum
inkomen in de brugklas via Stichting Leergeld
Geacht College,
Algemeen
De meeste middelbare scholen maken op verschillende manieren gebruik van digitale communicatiemiddelen.
Denk aan de vele scholen die met behulp van de landelijke Stichting Leergeld hun leerlingen reeds een
smartphone en een laptop hebben kunnen geven.
Overwegingen, referte Kindpakket
In het kader van het bestrijden van armoede onder de kinderen in onze gemeenten verdient de navolging te
onderzoeken middels een proeftraject, mogelijk in samenwerking met ketenpartners van onze gemeente aan
(bepaalde) brugklassers een gratis smartphone te geven. Deze zou dan een zekere periode kunnen worden
gecombineerd met een prepaidkaart.
Voor het gebruik van de smartphone kan ook eenvoudig een voordelig abonnement onder regie en toezicht
van de ouders worden verzorgd. Vooral gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs hebben
onvoldoende bestedingsruimte om rond te komen, vgl. het NIBUD-rapport 2019 dat binnen de Themagroep
uitgebreid aan de orde is geweest. De aanschaf van een toestel kan voor die groep inwoners een drempel
vormen.
Verder zal het de integratie bevorderen en de sociale uitsluiting tegengaan.
In de praktijk is gebleken dat jongeren nog maar heel weinig bellen, zij doen alles via apps. Hierdoor is beltegoed onderschikt aan internet-tegoed. Wifi is in de openbare ruimte (scholen) gratis beschikbaar.
Doel van het gebruik
Het gebruik dient vooral voor bereikbaarheid, vervoer, huiswerk en rooster.
Advies
Voor het huiswerk en de roosters adviseert de Themagroep Werk & Inkomen, na gehouden onderzoek bij
scholen en inwoners in onze regio, zo mogelijk op korte termijn het proeftraject te starten opdat bij aanvang
van het schooljaar 2019-2020 veel leerlingen in onze gemeente op deze manier worden gefaciliteerd. De
voorkeur gaat uit naar een prepaid tegoed. Wij adviseren voorts een collectieve verzekering voor de toestellen
voor onverhoopt verlies en herstel. De Themagroep adviseert betrokken te worden bij de evaluatie van het
proeftraject en de verdere vervolgstappen.
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