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Ondergetekende dient het volgende amendement in:
Toe voegen aan beslispunt 2:
De organisatie Stichting Leergeld structureel financieel te ondersteunen. Hiervoor de jaarlijkse bijdrage voor het ondersteunen van
minderjarige kinderen die gemeente Wijchen ontvangt van het rijk
beschikbaar te stellen voor Stichting Leergeld 2stromenland.
Toelichting:

In de beslisnota wordt Stichting Leergeld 2stromenland niet genoemd, ondanks het feit dat staatssecretaris Klijnsma eind vorig jaar de afspraak heeft gemaakt dat gemeenten, samen met
Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Jarige Job de kinderen
die steun nodig hebben gaan vinden en hen bij gaan staan.

Door het voorgestelde beleid om 75% van het budget vooraf te
verstrekken neemt de gemeente grote risico’s, doordat daarmee te veel wordt gerekend op zelfredzaamheid en vertrouwen
van inwoners. Deze constatering wordt ondersteund door de
WRR, die recent vaststelde dat de overheid vaak te veel verwacht van inwoners die tegenwoordig zoveel zelf moeten doen
in het contact met de bureaucratie. Doordat 25% van de aanvraag niet verantwoord hoeft te worden neemt het risico toe
dat geld uit de kindregeling niet wordt gebruikt waarvoor het
bedoeld is: maatschappelijke participatie van kinderen.

De stelselherziening in het sociaal domein houdt ook in dat de
gemeente als organisatie moet aansluiten bij initiatieven in de
samenleving. De gemeente zou de rol van netwerkpartner op
zich moeten nemen. Dat betekent minder reguleren en regisseren en meer stimuleren, faciliteren en loslaten. Het voorstel uit
de beslisnota om de uitvoering van de kindregeling in eigen
hand te houden staat haaks op de gewenste ontwikkeling.

Stichting Leergeld bestaat al 20 jaar, de stichting werkt volgens
landelijke richtlijnen. Vrijwilligers van de Stichting Leergeld leggen jaarlijks één of meerdere huisbezoeken af en beschikken
daardoor over veel informatie over de leefsituatie en de problemen in arme gezinnen. De bewezen en gecontroleerde aanpak van Stichting Leergeld biedt voldoende garantie voor kwaliteit en continuïteit.
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Als de gemeente er voor kiest om de uitvoering van de kindregeling in eigen hand te houden, houdt de bestaande samenwerking met Stichting Leergeld 2stromenland feitelijk op. Daarmee
verliest de gemeente Wijchen niet alleen een belangrijke samenwerkingspartner, maar ook de expertise, capaciteit en de
toegang tot middelen van andere fondsen. Dat zou bijzonder
jammer zijn.
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