COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Uitbreiding minimabeleid
Te besluiten om
1. een overeenkomst aan te gaan met de Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel e.o.
voor de verstrekking van schoolgerelateerde voorzieningen aan kinderen van 4 tot 18
jaar;
2. een overeenkomst aan te gaan met de Stichting De Jonge Krijger voor de uitvoering van
het project Money Maker;
3. de raad voorstellen om
a. in te stemmen met deze overeenkomsten,
b. de begroting 2018 te wijzigen en
c. de voor deze overeenkomsten benodigde middelen ad € 15.500,= per jaar
structureel beschikbaar te stellen in Programma 6 Individuele Hulp, P6142
Minima.
Inleiding
In mei 2016 heeft de Rekenkamer Krimpen aan den IJssel een rapport uitgebracht over de
doelmatigheid en effectiviteit van het minimabeleid en daarbij een aantal aanbevelingen
gedaan. Verder heeft de Staatssecretaris van SZW ingaande 2017 structureel een bedrag
van in totaal 100 mln Euro per jaar beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede bij
opgroeiende kinderen. Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel betreft het een bedrag van
€ 108.000 (afgerond).
Beide ontwikkelingen zijn voor de raad aanleiding geweest om uit zijn midden een werkgroep
samen te stellen die, aangevuld met de portefeuillehouder sociale zaken en ambtelijke
ondersteuning, onderzoek gedaan heeft naar de wenselijkheid van aanpassingen in en
aanvullingen op het bestaande beleid
Vooruitlopend op het onderzoek van de werkgroep zijn per 1 januari 2017 de
tegemoetkomingen uit het Voorzieningenfonds verhoogd naar € 300,= per persoon per jaar,
en daarboven een bedrag van € 50,= voor een kind in de basisschoolleeftijd en € 125,= voor
een kind in de middelbare-schoolleeftijd.
De werkgroep is -unaniem- tot de aanbeveling gekomen om:
a. vooralsnog het Voorzieningenfonds in de basis intact te laten;
b. in aanvulling op het Voorzieningenfonds een overeenkomst aan te gaan met de
Stichting Leergeld Capelle en omstreken;
c. voor de oudere jeugd te gaan deelnemen in de projecten “Money Maker”,
“Jongerensteunpunt” en “Geen Jongere Buitenspel” van De Jonge Krijger;
ad a.
Het Voorzieningenfonds biedt, zeker na de verhoging van de bedragen per 1 januari 2017,
ruime mogelijkheden tot compensatie, ook in vergelijking met voorzieningen in andere
gemeenten. De werkgroep kiest er voor om op dit moment geen wijziging aan te brengen in
de activiteiten en kosten die onder het Voorzieningenfonds vallen of de in hoogte van de
mogelijke vergoedingen. In de toekomst kan de wenselijkheid van dergelijke wijzigingen altijd
nog beoordeeld worden.

ad b.
De Stichting Leergeld richt zich op het verstrekken van praktische voorzieningen in natura
aan schoolgaande kinderen tot 18 jaar, waarbij gedacht kan worden aan een fiets, een
computer, een schooltas en dergelijke. De stichting wil aanvullend zijn op bestaande
voorzieningen en een oplossing bieden als er geen beroep op de bestaande voorzieningen
mogelijk is. Dat kan in de Krimpense situatie bijvoorbeeld het geval zijn als het gaat om een
voorziening waarvan de kosten niet onder het Voorzieningenfonds vallen of om kinderen van
vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus gekregen hebben.
ad c.
De projecten van ‘De Jonge Krijger’ richten zich op de wat oudere jeugd, vanaf ongeveer 16
jaar. Binnen het Jongerensteunpunt en Geen Jongere Buitenspel wil De Jonge Krijger, waar
ook het RMC Rijnmond Zuidoost is ondergebracht, kwetsbare en ‘onzichtbare’ jongeren
goed in beeld houden en begeleidingstrajecten richting werk en scholing aanbieden. Het
project Money Maker richt zich op de begeleiding van jeugdigen bij het vinden van een
bijbaantje en bij het omgaan met geld.
Beoogd effect
Een verruiming van de mogelijkheden om jongeren die in armoede opgroeien ondersteuning
te bieden met instandhouding van de bestaande voorzieningen.
Argumenten
De gekozen projecten laten het bestaande minimabeleid intact en vormen een passende
aanvulling op het bestaande beleid, tegen een alleszins redelijke investering.
Kanttekeningen
De Stichting Leergeld werkt met plaatselijke vrijwilligers als contactpersoon / consulent /
beoordelaar van verstrekkingen. In verband met het rekruteren en opbouwen van een lokale
organisatie heeft de overeenkomst een looptijd van drie jaar. Minimaal eens per half jaar
wordt de uitvoering gemonitord, zodat te zijner tijd een weloverwogen besluit genomen kan
worden over eventuele verlenging en/of aanpassing van de overeenkomst.
De overeenkomst met De Jonge Krijger heeft een looptijd van een jaar. Toch wordt ook hier
in beginsel een structurele financiering gevraagd. Het is niet in redelijkheid haalbaar om
voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2019 zodanig zicht te hebben op de
resultaten van het project dat een onderbouwde keuze ten aanzien van voortzetting in 2019
gemaakt kan worden. Door nu structureel middelen te ramen ontstaat meer ruimte voor die
afweging zonder dat de uitvoering van het project onderbroken hoeft te worden.
Financiën
De kosten van de projecten bedragen:
St. Leergeld
€ 12.500
Money Maker
€ 3.000
JSP
€ 4.000
GJB
€ 6.000
Totaal
€ 25.500
Voor de projecten Jongerensteunpunt en Geen Jongere Buitenspel is dekking binnen de
begroting gevonden. De overeenkomst voor deze projecten is inmiddels ondertekend.
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In de kosten voor de andere projecten, € 15.500,=, is niet voorzien in de begroting 2018.
De hierboven genoemde structurele toevoeging van middelen voor het minimabeleid is,
gezien het reeds bestaande voorzieningenniveau, deels benut voor verhoging van de
bedragen in het Voorzieningenfonds en voor het overige toegevoegd aan de algemene
middelen. Gezien het doel van de projecten in samenhang met het doel van de toevoeging is
het gerechtvaardigd de kosten van de nu voorliggende projecten ten laste van de algemene
middelen te brengen. Geadviseerd wordt om de raad voor te stellen om in te stemmen met
deelname in de genoemde projecten en de kosten daarvan ter hoogte van € 15.500,=
beschikbaar te stellen middels een begrotingswijziging.
Communicatie
Na besluitvorming door de raad dient een ondertekend exemplaar van de overeenkomst
naar de St. Leergeld, respectievelijk De Jonge Krijger gezonden te worden.
Uitvoering
geen bijzonderheden
Bijlagen
- projectinformatie
- conceptovereenkomsten
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