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AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Amendement inzake de nota 'Armoedebestrijding in het sociale domein'  
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld de tekst op p. 14 van de nota ‘Armoedebestrijding in het sociaal domein’: 
 
“Voor kinderen van 4 tot 18 jaar is een bedrag beschikbaar van € 250,- per kalenderjaar. Ook hier is het 
bedrag op de pas bijgeschreven bij uitreiking. Daar bovenop kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar, die 
schoolgaand zijn, nog eens € 150,- per kalenderjaar bijgeschreven krijgen. Dit bedrag is bedoeld voor 
schoolkosten, en wordt omstreeks juli van het jaar op de pas bijgeschreven”  
 
te wijzigen in: 
 
 “ Voor kinderen van 4 tot 18 jaar komt een kindpakket beschikbaar, deels verstrekt via de 
Ridderkerkpas. Zie hiervoor par. 9.2.2.” 
 
En u wordt voorgesteld de tekst in par. 9.2.2 geheel te vervangen door:  
 
“De Kinderombudsman heeft in zijn rapport “Kinderen in armoede in Nederland” (2013) voorgesteld om 
een kindpakket in te voeren. Zo’n kindpakket omvat onder andere (jaarlijks) een set winterkleding en 
zomerkleding, gratis openbaar vervoer, bibliotheek en diverse mogelijkheden om mee te doen. De raad 
heeft in 2013 de motie aangenomen om, onder andere, de adviezen van de Kinderombudsman te 
betrekken in het minimabeleid. Het Burgerplatform voor de minima heeft in een advies gepleit voor zo’n 
kinderpakket. In het vorig jaar aan het college aangeboden Armoedeconvenant wordt aan de invoering 
van een volwaardig kinderpakket prioriteit gegeven. 
 
We vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen, om zich te 
kunnen ontplooien en vooral om niet buitengesloten te raken van hun leeftijdgenoten.  
In Ridderkerk kennen we al enkele regelingen die specifiek voor kinderen zijn bedoeld. Zo is er een 
schoolkostenregeling en kunnen ook kinderen gebruik maken van het Participatiefonds. Deze 
regelingen zijn echter beperkter dan wenselijk is.We willen nu in overeenstemming met de in deze nota 
genoemde prioriteitstelling, de genoemde raadsmotie en de adviezen van de 
Kinderombudsman, komen tot een volwaardig kindpakket. 
 
Een volwaardig kinderpakket heeft als inhoud tenminste de volgende voorzieningen: 
a. zwemles voor kinderen van minima (tenminste tot behalen diploma A); 
b. aanschaf van een computer geschikt voor school met de daarvoor benodigde software en 

internetabonnement; 
c. wanneer school daartoe advies geeft, kosten van extra bijles, begeleiding of huiswerkondersteuning 
d. lidmaatschap van sport- en of cultuurverenigingen, eventuele kosten van materialen (incl. 

sportkleding) die voor beoefening daarvan nodig zijn; 



 
 

  

  

 

e. de kosten van een (tweedehands) fiets;  
f. de kosten van reizen per OV wanneer die nodig zijn voor het volgen van onderwijs, deelname aan 

sport- en cultuuractiviteiten bij een lidmaatschap van een vereniging, of andere noodzakelijk 
geachte OV-kosten; 

g. de kosten van noodzakelijke schoolspullen die niet vergoed worden door een schoolfonds; 
h. de kosten van schoolkamp of schoolreis die niet vergoed worden door een schoolfonds; 
Dit kindpakket wordt op maat zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld van kinderen  van minima tot 
in ieder geval 110% PW. 
 
De nieuwe integrale kindregeling, die in een verordening wordt vastgesteld, wordt per 1 januari 
2017 van kracht. Daarbij kunnen per voorziening ook jaarlijkse maxima aan kosten per 
voorziening binnen het kindpakket worden gesteld. 
 
We willen zoveel mogelijk gebruik maken van het gericht verstrekken van voorzieningen en waar 
mogelijk via de Ridderkerkpas. In paragraaf 9.1.2 hebben we beknopt beschreven welke mogelijkheden 
de Ridderkerkpas biedt. 
 
Met de pas kan een rechthebbende ouder per voorziening een betaling tot een gemaximeerd bedrag 
per voorziening plegen. Zolang andere minima nog geen pas krijgen, moet dat via de procedures 
van het huidige Participatiefonds mogelijk gemaakt blijven worden. Ook wanneer een gezin in contact 
komt met het sociale gebiedsteam of het Lokaal Zorgnetwerk wordt specifiek aandacht besteed aan de 
situatie van kinderen in dat gezin. In het kader van de integrale aanpak kunnen in die gevallen extra 
voorzieningen worden geboden voor de kinderen en andere gezinsleden.” 
  
2. Aanleiding 
De behandeling van de nota' Armoedebestrijding in het Sociale domein'  
 
3. Aspecten 
De Nationale (Kinder-)Ombudsman heeft in 2013 geadviseerd aan gemeenten om te komen tot een 
kindpakket zoals in dit amendement wordt voorgesteld. De kinderombudsman waarschuwt ervoor dat 
waar gemeenten wel geld voor kinderen voor minima beschikbaar stelt, deze vaak niet bij kinderen 
terecht komt. Het moet dus gerichter. De raad heeft een bijna anoniem aangenomen motie gevraagd 
om te komen tot een kindpakket. Zowel het Maatschappelijk Burgerplatform als ook het Burgerplatform 
voor de minima hebben voor het kindpakket aandacht gevraagd en input geleverd. In het 
Armoedeconvenant dat is ondertekend door 20 organisaties is het opgenomen als speerpunt. 
 
Het college stelt terecht dat aan kinderen bij de armoedebestrijding prioriteit moet worden toegekend, 
doch feitelijk wordt er voor kinderen met deze nota niets extra gedaan. Op dit moment  is er voor 
kinderen van minima in Ridderkerk een vergoeding beschikbaar voor contributie van een 
club/sport/cultuurvereniging (max. 250 euro per jaar) en voor schoolkosten die niet door het Rijk 
vergoed worden (max. 100 euro per jaar voor Primair Onderwijs (PO) en 200 euro per jaar voor het 
Voortgezet Onderwijs (VO)). De vroeger bestaande regeling voor computers is al een tijd ingetrokken. 
 
In de nota wordt voorgesteld deze bedragen voor VO te wijzigen in 250 euro per jaar plus 150 euro per 
jaar voor schoolgaande kinderen. Dit betekent dat het bedrag voor VO-kinderen lager is dan nu. De 
kosten in het VO zijn in het algemeen veel hoger dan in het PO. 
Daarbij is niet langer meer verzekerd dat het geld ook aan kinderen besteed zal worden. Minima 
hebben vaak ook andere dringende bestedingen en tekorten.  
Het voorgestelde kindpakket komt in de plaats van deze bedragen. Met de pas kan dit voor Pw-ers in 
natura verzilverd worden. Voor de groep die niet in de Pw zit maar wel behoort tot de minima (110% 
Pw) blijft het Participatiefonds beschikbaar. Het kindpakket breidt dit fonds daartoe uit.  
  



 
 

  
  

Gemeentestukken: - 
 

  Volgnr. 3 van 3 
 

Het voorgestelde pakket is in lijn met het advies van de Nationale (Kinder-) Ombudsman en wordt in 
veel gemeenten inmiddels uitgevoerd (Amsterdam, Westland, bijna alle Friese gemeenten, Meppel, Het 
Bildt, Enschede, Arnhem, Tilburg, Ede, Capelle aan de IJssel, Delfzijl, Zwartewaterland, Stadskanaal, 
Groningen, Hoogeveen, Elburg, Hoogeveen, Leiden, etc.).  
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na aanname van het amendement wordt de nota aangepast. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Extra kosten bedragen naar verwachting circa € 250.000, bij volledige benutting door kinderen van 
minima. De structurele lasten worden opgenomen in de Begroting 2017 binnen het budget voor sociaal 
domein. 
 
 
 
Het raadslid, 
 
 
 
Arianne Ripmeester, PvdA Ridderkerk  
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