Adviesraad Samenleving Drechterland
Aan het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, t.a.v. beleidsmedewerker
Marinda Vriend
Venhuizen, 3 mei 2018
Betreft: voorstel besteding Klijnsmagelden

Geacht college,
In de mail van 17 april jl. vraagt uw beleidsmedewerker Marinda Vriend om input op het
inmiddels met de drie SED-wethouders besproken voorstel ‘besteding Klijnsmagelden’.
Hierop hebben wij de volgende reactie.
De gemeente beschikt sinds 1 januari 2017 over de Klijnsma gelden. Onze adviesraad verbaast
zich er dan ook over dat er tot nu toe nog geen euro uitgegeven is.
Het voorstel voor de inzet op korte termijn van 100 euro per kind vinden wij daarom ook karig.
Wij zouden graag zien dat er 250 euro per kind aan kleding- of schoenen cheque ter
beschikking wordt gesteld. Dit komt neer op 380 x 250 = 95.000 euro. Er blijft dan voor 2018
12.000 euro over voor noodgevallen. Wij adviseren ook om haast te maken met de
besluitvorming omdat we nu al in de maand mei leven en het voor de kinderen in kwestie kort
dag wordt om bijvoorbeeld nieuwe zomerkleding aan te schaffen.
Ten aanzien van het bereik van de kinderen vragen wij ons af of er wettelijke bezwaren zijn
om de bijstandsgezinnen rechtstreeks aan te schrijven. Ook geven wij in overweging om
gebruik te maken van sociale media. Op de websites en facebookpagina’s van de lagere
scholen en scholen als het Martinus college, het RSG en het Pallet kan verwezen worden naar
de regeling. Ook de zwembaden en de sportverenigingen kunnen op deze manier naar de
regeling verwijzen zodat kinderen ook hun contributie of abonnement met Klijnsma gelden
kunnen betalen.
Wij steunen het voorstel om de Klijnsmagelden in de nabije toekomst in het Kindpakket in te
zetten. Ook in dit geval adviseren wij spoed te betrachten zodat e.e.a. voor het eind van het
jaar zijn beslag kan krijgen.
Uw reactie zien we graag op korte termijn tegemoet
Met vriendelijke groet,
Namens de adviesraad,
Piet Boon,
voorzitter

