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Toelichting bij de vragen:

Verschillende instanties constateren een stijging van de kinderarmoede in ons land. Recente
publicaties en uitspraken van onze recent benoemde nieuwe kinderombudsman Margrite
Kalverboer op tv bevestigen dit beeld. Ook CBS-cijfers bevestigen deze toename van
kinderarmoede.
Dit zijn de cijfers voor Velsen t/m 2013. Het gaat om het aantal en percentage kinderen dat opgroeit
in huishoudens met een laag inkomen.

Figuur 1. Aantal en percentage minderjarige kinderen in huishoudens met laag inkomen.

Volgens deze cijfers stijgt de kans op kinderarmoede in Velsen dus ook. Dat baart Velsen Lokaal
zorgen. Onze fractie vraagt zich af of de maatregelen van de gemeente Velsen die kinderarmoede
moeten tegengaan, voldoende effectief zijn.

Toelichting van het college op de antwoorden:

Het CBS spreekt van risico op armoede bij een inkomen beneden de lage-inkomensgrens. De lage
inkomensgrens hangt af van de gezinssituatie. Daarbij is het risico op armoede groter naarmate
iemand langer onder de lage-inkomensgrens leeft. Het begrip armoede is subjectief en afhankelijk
van de beleving: het feit dat gezinnen moeten rondkomen van een laag inkomen, hoeft niet te
betekenen dat de kinderen in die gezinnen opgroeien in armoede.
Wij willen niet dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een achterstand hebben op het
gebied van sport, cultuur en school. Wij dragen daarom in Velsen actief een minimabeleid uit waar
kinderen een significante rol in spelen. Zo hopen wij kinderarmoede te voorkomen.
Positieve resultaten van kindregelingen zijn echter niet meegenomen in de cijfers van het CBS:
ondanks het bereiken van de kinderen met de kindregelingen leven de gezinnen – mogelijk – nog
steeds onder de lage-inkomensgrens, en vallen daarom nog in de doelgroep ‘risico op armoede’.
Vraag 1

Heeft het college m.b.t. de (stijgende) kinderarmoede goed zicht op de situatie in Velsen?
Antwoord vraag 1

Als gevolg van de economische crisis en de werkloosheid zijn er meer gezinnen die leven van een
laag inkomen. Er zijn in de gemeente 735 kinderen waarvan de ouders een lopende
bijstandsuitkering hebben. Deze kinderen zijn goed in beeld: de bestaande kindregelingen worden
actief uitgedragen aan de bijstandsgerechtigden. Huishoudens met kinderen die in het huidige jaar
of in eerdere jaren bijzondere of algemene bijstand hebben ontvangen, worden aangeschreven.
Daarnaast worden via de sociaal wijkteams, bibliotheken, scholen en Stichting Welzijn Velsen
kinderen bereikt van ouders die wel onder de inkomensgrens vallen maar geen bijstandsuitkering
ontvangen. Het bereiken van niet-gebruikers is een continu aandachtspunt voor zowel uitvoering
als beleid.

Vraag 2

De CBS-cijfers in figuur 1 gaan slechts tot 2013. Kan het college aangeven wat de Velsense cijfers
zijn in 2014 en 2015?
Antwoord vraag 2

De CBS-cijfers zijn nog niet beschikbaar over 2014 en 2015. Wel kunnen wij op grond van de
minimascan van Stimulansz een inschatting maken van het aantal kinderen tot 18 jaar in de
gemeente in een gezin onder de lage-inkomensgrens:
2014:
1300 kinderen
2015:
1360 kinderen

Vraag 3

Op welke wijze heeft het college het beschikbare budget in de afgelopen jaren besteed om
kinderarmoede tegen te gaan en welke concrete resultaten zijn de afgelopen jaren behaald? In
hoeverre wordt het kinderarmoedebeleid geëvalueerd? Kan het college een prognose geven
voor de komende jaren?

Antwoord vraag 3

Na het verschijnen van het rapport ‘Kinderen in armoede’ van de kinderombudsman in juni 2013
heeft de gemeente de genoemde adviezen ter harte genomen en verankerd in het minimabeleid.
Wij willen dat elk kind mee kan doen met zijn leeftijdsgenoten. Wij hebben daarom o.a. de
volgende voorzieningen voor kinderen in gezinnen onder de lage inkomensgrens opgenomen:
- voor kinderen tot 13 jaar is een seizoenkaart voor één van de speeltuinen in de gemeente
beschikbaar (91 keer verstrekt in 2015);
- voor kinderen van 10 tot 18 jaar is een 10-banenkaart voor het gemeentelijk zwembad
beschikbaar (154 keer verstrekt in 2015);
- er kan bijzondere bijstand worden verleend voor fietsen voor kinderen (90 keer verstrekt in 2015);
- er is een bijdrage ten behoeve van sport en cultuur voor kinderen: voor een kind tot 4 jaar € 75,per jaar en voor een kind van 4 tot 18 jaar € 200,- per jaar (261 keer verstrekt in 2015);
- bijdrage voor sociaal-culturele activiteiten: € 75,- per gezinslid (946 keer verstrekt ten behoeve
van kinderen in 2015);
- er is een vergoeding voor indirecte kosten tot € 270,- per kind tot 18 jaar op het voortgezet
onderwijs (318 keer verstrekt in 2015);
- computer in het voortgezet onderwijs.
Daarnaast wordt jaarlijks voor een deel van de gezinnen met een bijstandsuitkering en één of meer
kinderen gefaciliteerd dat ze een week op vakantie in Nederland kunnen.
Er wordt getracht zo veel mogelijk maatwerk te leveren en in het geval de vraag vanuit de
maatschappij niet blijkt aan te sluiten op de beleidsregels, wordt gekeken of dat kan worden
aangepast. Zo is, toen bleek dat ook 10- en 11-jarigen interesse hadden voor de 10-banenkaarten
voor het gemeentelijk zwembad, besloten de leeftijdsgrens te verlagen van 12 naar 10 jaar.

Vraag 4

Is de beschikbaarheid van ondersteunende middelen voor kinderen in huishoudens met een laag
inkomen genoegzaam bekend bij diegenen die daar recht op hebben? Kan het college in zijn
antwoord aangeven hoe de regels en beschikbare hulpmiddelen bij de doelgroep bekend zijn en
worden gemaakt?
Antwoord vraag 4

We proberen alle kanalen te benutten om de burgers te bereiken. De kindregelingen zijn te vinden
op het digitaal loket. Tijdens contactmomenten met bijvoorbeeld het klantcontactcentrum of een
consulent van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg worden burgers zo veel mogelijk op de
mogelijkheden gewezen. Daarnaast zijn er specifieke folders zoals ‘Alle kinderen doen mee!’, en
‘Financiële hulp bij een laag inkomen’, waar de kindregelingen genoemd worden. Ook worden deze
genoemd in de het informatieboekje ‘Participatiewet: informatie over uw rechten en plichten’, dat
elke nieuwe bijstandsgerechtigde meekrijgt bij het intakegesprek.
Het bereiken van niet-gebruikers (met name gezinnen met een laag inkomen die geen
bijstandsuitkering ontvangen) is een belangrijk aandachtspunt. We denken dan met name aan
zorgmijders en de doelgroep die te trots is om hulp te zoeken.

Vraag 5

Waarom zijn cijfers conform de rekenmethode van het CBS m.b.t. kinderarmoede niet te volgen op
“Velsen in cijfers”? Kan het college er zorg voor dragen dat deze informatie aan dit
informatiekanaal wordt toegevoegd?

Antwoord vraag 5

De meest betrouwbare cijfers over kinderarmoede worden door het CBS bepaald via het Regionaal
Inkomens Onderzoek (RIO). Deze cijfers worden hierbij met name verkregen uit de
belastingopgaven van de burgers en publicatie ervan loopt vanwege het grootschalige karakter van
het onderzoek een vertraging op van ongeveer twee jaar. Wij hebben daarom de cijfers niet eerder
opgenomen in Velsen in Cijfers (de overige cijfers op deze site zijn namelijk wel actueel).
Wij zijn wel voornemens deze cijfers in ‘Velsen in cijfers’ te plaatsen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

