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Wijchen, 24 oktober 2017
Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
Na 3,5 maand hebben wij met de nieuwe Kindregeling ca. 30% van de kinderen bereikt
(142) die we hadden verwacht. Op dit moment zijn er te weinig feiten beschikbaar om te
kiezen voor een andere wijze van uitvoering. In het voorjaar, als de gehele cyclus voor de
Kindregeling helemaal is doorlopen, zullen wij u een nadere evaluatie voorleggen.
Waarover wil je informeren?
1. Het gebruik van de Kindregeling tot en met september 2017
De resultaten van de afgelopen 3,5 maand voor de Kindregeling zijn weergegeven in
onderstaande tabel.

Tot 6 jaar
6 tot 12 jaar
12 tot 18 jaar
Totaal
Begroot 2017
Regulier
Overbrugging
Resterend budget

Jaarlijkse bijdrage
Aantal
Bedrag
9
675,68
13.425,62
20.737,34.837,-

PC
Aantal
Bedrag

18.639,-

4.500,-

130.500,95.663,-

25.000,49.750,56.111,-

12.500,31.250,39.250

39

18.639,-

Zwemmen
Aantal
Bedrag
9

4.500,-

In totaal hebben tot nu toe 142 kinderen gebruik gemaakt van de Kindregeling; de
zwemles is altijd in combinatie met een jaarlijks geldbedrag aangevraagd, de PC drie keer
niet. Met 142 kinderen hebben we na 3,5 maand ca. 30% van het gebruik gerealiseerd
van wat we hadden verwacht. Het betreft in totaal 93 huishoudens, waarvan er 69 leven
van een uitkering op grond van de Participatiewet (PW). De andere 24 hebben uit een
andere bron een laag inkomen. Een groot aantal mensen (ca. tweederde) met een PWuitkering met kinderen onder de 18 heeft nog geen aanvraag ingediend. Voor 21 kinderen
is vrijwel direct het gehele uitgekeerde bedrag met bonnetjes verantwoord.
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Duidelijk is dat er in 2017 nog een groot aantal mensen kan aanvragen. In hoeverre men
te hoge drempels ervaart voor een aanvraag kan nu nog niet duidelijk worden vast
gesteld. De Formulierenbrigade, die mensen kan helpen bij het invullen en aanvragen, is
een tiental keer benaderd. In dit eerste jaar van deze regeling doen we vooral ervaring
op. Waar noodzakelijk voeren op signalen uit de praktijk direct wijzigingen door.
2. Alternatieve werkwijzen in de uitvoering
a. Stichting Leergeld 2-stromenland
In de streek van Maas en Waal (gemeenten West Maas en Waal, Druten, Wijchen en
Beuningen) heeft op dit moment alleen gemeente Druten, op basis van de Klijnsmagelden, andere afspraken met stichting Leergeld dan gemeente Wijchen. Alle gemeenten
werken samen met stichting Leergeld: gemeenten en Leergeld verwijzen naar elkaar door.
Dit ontstaat met name vanwege de hogere inkomensgrens die stichting Leergeld hanteert,
namelijk 120%. Zij beogen daarmee een grotere groep te bereiken, zij het met een lagere
maximale bijdrage per kind dan gemeente Wijchen hanteert.
In het oog springende verschillen in werkwijze tussen stichting Leergeld en de wijze
waarop gemeente Wijchen op dit moment zijn ondersteuning aan kinderen vorm geeft
zijn;
•
Leergeld werkt met vrijwilligers
•
Leergeld legt in vrijwel alle gevallen bij een aanvraag een huisbezoek af
•
Leergeld betaalt niet uit aan de aanvrager maar rechtstreeks aan de leverancier
(sportclubs, scholen, winkels)
Het is op dit moment niet mogelijk om op basis van ervaringen een goede vergelijking te
maken tussen beide werkwijzen. Gemeente Druten heeft in de zomer een
uitvoeringsovereenkomst met Leergeld afgesloten voor een pilotperiode van augustus
2017 tot en met juli 2018. De doelgroep die men via stichting Leergeld gaat ondersteunen
mag een inkomen hebben tot 120% van het minimum, waarbij het dient te gaan om
kinderen vanaf 4 jaar. Op basis van de CBS-cijfers over 2014 is het aantal kinderen dat in
Druten (120%) in aanmerking kan komen voor het Kindpakket ca. de helft van die in
Wijchen (110%). De kosten waarvoor bijdragen worden verstrekt zijn vergelijkbaar met
die in Wijchen (sport en ontwikkeling, zwemles en PC’s), de hoogte van de bijdrage ligt
aanmerkelijk lager.
Bij de eerste evaluatie over de gehele cyclus van de Wijchense Kindregeling nemen wij de
resultaten uit Druten mee.
b. Gemeente Ede - digitale uitvoering
Gemeente Ede heeft een deel van wat gemeente Wijchen aanbiedt via de Kindregeling
ondergebracht in een “webshop” (www.ededoetmee.nl). Via de webshop worden allerlei
sportieve, recreatieve en culturele activiteiten aangeboden door verschillende
organisaties. Organisaties kunnen zelf besluiten of zij voor de doelgroep minima
activiteiten willen aanbieden op de webshop; de gemeente beoordeelt of de aangeboden
activiteiten binnen de criteria van het beleid vallen. Inwoners met een laag inkomen
kunnen bij de gemeente, via een andere website, een tegoed (€ 200,- per jaar) aanvragen
om te besteden in deze webshop. Na aanvraag door de inwoner, toetsing door de
gemeente, ontvangt de inwoner een unieke inlogcode waarmee het “digitale” tegoed kan
besteden in de webshop. Als men op de webshop een activiteit koopt, rekent de gemeente
dit één keer in de maand af met de aanbieder.
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Gemeente Ede heeft er op dit moment niet voor gekozen om scholen (schoolreisjes e.d.)
en winkels (sportkleren, hobby benodigdheden) in deze webshop op te nemen. Daar geldt
een andere regeling voor, die wel wordt verantwoord met bonnetjes.
De webshop biedt vooral voordelen voor de, digitaal vaardige, inwoner. Zijn aanvraag
wordt nog wel altijd beoordeeld, maar deelname aan een activiteit hoeft niet langer te
worden verantwoord met een bonnetje. Daarnaast zijn alle mogelijke activiteiten voor de
inwoner duidelijk in beeld. Gemeente Ede merkt ook op dat het aantal aanbieders aan het
toenemen is (inwoners met lage inkomens die aan verenigingen vragen hun aanbod op de
site te zetten). Ook is duidelijk dat het aantal inwoners dat er gebruik van maakt stijgt,
ten opzichte van toen de webshop nog niet bestond. Toch is het nog altijd zo dat een
aanzienlijk deel van de toegekende tegoeden ongebruikt blijft: men vraagt wel aan, het
tegoed wordt ook toegekend (de inwoner ontvangt dan een email), maar het tegoed wordt
uiteindelijk niet ingezet voor activiteiten.
Het is de vraag of de webshop een financieel (uitvoerings-) voordeel oplevert voor de
gemeente. Aanvragen voor de regelingen moeten nog altijd worden beoordeeld.
Daarnaast worden ook de facturen van aanbieders gecontroleerd. Tot slot brengt het
inrichten en het abonnement voor de webshop aanzienlijke kosten met zich mee. Tot slot
dient de webshop ook te worden beheerd (aanbieders werven en up-to-date houden,
vragen afwikkelen en problemen oplossen). Gemeente Ede zet hier ca. 0,5 fte voor in.
Gemeente Ede heeft volgens de CBS-gegevens ca. 3 keer zoveel kinderen in huishoudens
met lage inkomens. Op dit moment waren nog geen definitieve cijfers bekend over het
geerealiseerde bereik.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
Bij vaststelling van het armoedebeleid op 8 juni 2017 heeft de raad in een motie (bijlage
1) verzocht om een tussenrapportage over deze regeling vóór de behandeling van de
begroitng 2018.
Deze tussenrapportage heeft betrekking op de periode half juni tot en met de maand
september. Dat geeft vanzelfsprekend slechts een beperkt beeld van de (mogelijke)
resultaten in 2017. Niet iedereen die wil aanvragen, zal al hebben aangevraagd. Als
mensen een jaarlijkse bijdrage is toegekend, is vrijwel nog nooit gedeclareerd (een aantal
grote sportverenigingen heeft ook nog geen facturen gestuurd naar zijn leden). Wij
hebben ook nog geen herinnering verstuurd naar de mensen aan wie de Kindregeling is
toegekend.
Wat zijn de gevolgen?
Wij zullen nogmaals de regeling onder de aandacht brengen van de gezinnen. Binnen onze
eigen bestand van mensen uit de Participatiewet met kinderen onder de 18 jaar, zullen we
hier in de gesprekken extra aandacht aan schenken.
Wat is het vervolg?
In het voorjaar, als het hele traject rondom de Kindregeling is doorlopen, leggen wij u een
meer uitvoerige evaluatie voor. Wij hopen dat ook meer informatie te kunnen geven over
de werkwijze die gemeente Druten volgt.
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Communicatie
Half juni zijn ca. 1.200 brieven verstuurd, naar de bij ons bekende huishoudens met een
inkomen tot 110%. In de brief zijn de wijzigingen in het minimabeleid toegelicht en
werden mensen uitgenodigd gebruik te maken van de Kindregeling. De wijzigingen zijn
ook toegelicht in de Wegwijs en vanzelfsprekend op onze website. Op 4 oktober zijn
belangengroep, intermediairs, scholen, sportverenigingen en hobbieclubs schriftelijk en in
een bijeenkomst nader geïnformeerd over de Kindregeling.
In het najaar zullen met de scholen nader in overleg gaan over de Kindregeling en de
verspreiding van de folder over het minimabeleid op de scholen en hun websites. Daar
betrekken we ook de sportverenigingen bij.
We zullen actief contact leggen met de mensen in de Participatiewet met kinderen onder
de 18 jaar die nog geen aanvraag hebben ingediend.
We plaatsen opnieuw een oproep op de gemeentepagina van Wegwijs.
Bijlagen
Motie 17 3 1977 Armoedebeleid 2017 (gewijzigde versie) Minimabeleid, optimalisering
uitvoering geldterugregeling voor kinderen
Samenvatting
De raad heeft op 8 juni 2017 ingestemd met het armoedebeleid. Daarbij is gevraagd om
voor de begrotingsvergadering met een tussenrapportage te komen. We constateren dat
we nu op ca. 30% van het begrote aantal aanvragen voor 2017 zitten. Over een mogelijke
uitvoering door stichting Leergeld zijn op dit moment nog niet veel nieuwe feiten bekend.
Een mogelijke digitale uitvoering zoals in gemeente Ede, lijkt niet te leiden tot een
beperking van uitvoeringskosten, waardoor er meer geld voor kinderen beschikbaar zou
zijn.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,
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