De Gemeenteraad van Wijchen
17 3 1977 Armoedebeleid 2017

Gewijzigde versie

Minimabeleid, optimalisering uitvoering geldterugregeling voor kinderen
Aangenomen:
Voor: CDA, Kernachtig
Wijchen, D66, PvdA,
Sociaal Wijchen, VVD,
Wijchen Lokaal
Tegen: -

Motie van de fracties van D66, Kernachtig Wijchen,
PvdA en Sociaal Wijchen
Eerste indiener motie: Kees van Galen
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare
vergadering bijeen op 8 juni 2017.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat
•
•
•
•

De toegankelijkheid en reikwijdte van de regeling zo optimaal
mogelijk moeten zijn.
Het minimabeleid van de gemeente Wijchen voor kinderen is
verbeterd door het wegnemen van de wachttijd van 3 jaar en
het verhogen van de bijdragen per kind.
De verantwoording van de besteding is verbeterd door deze op
75% van de uitgaven te stellen.
Het niet verantwoorden van de resterende 25% kan leiden tot
besteding aan zaken waarvoor de gelden niet zijn bedoeld.

roept het college op:
•
•

•

•

Met een nulmeting het bereik van de doelgroep helder te
krijgen ten behoeve van toekomstige evaluaties.
De tevredenheid over de huidige uitbetalings- en
verantwoordingsmethodiek (in overleg met charitatieve
organisaties) te onderzoeken onder de doelgroep en daarbij te
inventariseren tot welke problemen de systematiek al dan niet
leidt.
Te onderzoeken in hoeverre het bereik kan worden vergroot, de
bureaucratie kan worden verminderd en kan worden
gerealiseerd dat de middelen worden besteed aan steun voor
kinderen in de doelgroep
Onderzoek daarbij alternatieven als:
o
Door het inschakelen van de Stichting Leergeld
Tweestromenland voor de uitvoering van de geld-terugregeling voor kinderen; of
o
Door degenen die daarvoor in aanmerking komen direct in
contact te laten komen met aanbieders middels een digitale
tool en virtuele tegoeden (zoals in ededoetmee).

•

Een tussenrapportage aan te leveren voor de begroting inclusief
de alternatieve methodieken. Zodat over de methodieken kan
worden besloten bij de begroting.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van
D66, Kees van Galen
Kernachtig Wijchen, Rob Albersnagel
PvdA, Peter Gatzen
Sociaal Wijchen, Dorien van den Bos

