
Aan B&W
van de gemeente Hoogeveen
in cc aan de leden van de gemeenteraad

Hoogeveen, 24 april 2017 

Betreft: Ongevraagd advies mbt doelmatige besteding Klijnsmagelden

L.S.,, 

Op 26 september 2013 hebben wij de gemeenteraad van Hoogeveen een brief gestuurd waarin wij
er op aan hebben gedrongen goed te monitoren dat de toenmalige armoede gelden en de gelden 
voor de chronisch zieken daar zouden komen waar ze terecht zouden moeten komen: bij de armen
en bij de zieken.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente in dezen haar verantwoordelijkheid heeft 
genomen.

Nu moeten wij ons nog een keer tot u wenden.
Deze keer gaat het over de besteding van de Klijnsmagelden. Volgens de Decembercirculaire 
2016 heeft de gemeente Hoogeveen een bedrag van maar liefst 273.281 euro gekregen voor de 
bestrijding van armoede van kinderen. Staatssecretaris Klijnsma stelt in haar brief Kansen voor 
alle kinderen het volgende “Alle kinderen in Nederland moeten kunnen meedoen, ook kinderen die 
opgroeien organisaties in een gezin met een laag inkomen. Sport, schoolreis, muziek - het hoort bij
de basis van ieder kind. Ook als er thuis weinig te besteden is moeten kinderen samen met 
leeftijdsgenootjes kunnen sporten, kunnen leren zwemmen, en muziek kunnen leren maken. Dat 
vind ik enorm belangrijk. Het kabinet heeft daarom met ingang van 1 januari 2017 structureel 100 
miljoen euro per jaar extra vrijgemaakt. Met daarbij de afspraak dat het geld in natura bij kinderen 
terecht komt zodat zij mee kunnen doen: een kind krijgt bijvoorbeeld een sportabonnement, een 
muziekinstrument of een schoolreis.”

Het rijk en de VNG hebben gemeenten daarbij expliciet opgeroepen om op lokaal niveau samen te
werken met maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het 
Jeugdcultuurfonds, Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. 

De extra tegemoetkoming voor kinderen is meer dan terecht omdat  een bijstandsuitkering ten 
principale niet-toereikend is omdat ze is afgestemd op een basisbehoeftenbudget . Daarbij 
moet ook niet uit het oog verloren worden dat niet alleen mensen in de bijstand in 
armoede leven maar ook mensen met een inkomen tot 130% van het gezamenlijk 
minimum inkomen in grote problemen leven door de armoedeval. 
Reden te meer om ervoor te zorgen dat het geld bij deze kinderen komt omdat nu niet 
mee doen in de praktijk vaak betekent dat kinderen ook in hun latere leven niet meer mee 
doen en in een spiraal van armoede terecht komen.
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Nu zou de gemeente Hoogeveen theoretisch kunnen besluiten geen of weinig gebruik te 
maken van de diensten van de vijf aangewezen organisaties. Wij vrezen echter dat 
daarmee veel geld weglekt en niet terecht komt bij de kinderen. Wij adviseren u dan ook in
dezen geen eigenstandig beleid te ontwikkelen en het advies van VNG en de 
staatssecretaris te volgen.
Mocht u echter afwijken van het advies van de VNG en de staatssecretaris dan horen wij 
graag op grond waarvan u dat gaat doen, hoe u de gelden gaat besteden en hoe u ervoor 
gaat zorgen dat het geld daadwerkelijk bij de kinderen terecht komt.

Graag blijven wij op de hoogte van de stappen die u in dezen gaat nemen en uiteraard zijn
wij bereid met u mee te denken. 

Met vriendelijke groet,

Akke Hoekstra

secretaris
Clientenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen
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