
Beantwoording technische vragen dhr. Huisman over de kadernota 

armoedebestrijding. 

 

Vraag: 

Hoeveel huishouden maken gebruik van de Collectieve ziektekostenverzekering?  

 

Antwoord: 

In 2021 maken 406 huishoudens gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering.  

 

Vraag: 

Studietoeslag: waarom was die in 2017 8 keer hoger dan afgelopen jaar?  

 

Antwoord: 

Het klopt dat de studietoeslag in 2017 8 keer is verstrekt en in 2021 1 keer. De reden dat de 

studietoeslag de afgelopen jaren gemiddeld door 1 of 2 studenten wordt aangevraagd en in 2017 

plotseling door 8 studenten is niet bijgehouden en onbekend.  

 

Vraag: 

We willen graag een schatting of concrete cijfers over de aanvragen van zwemdiploma via, 

of met medeweten, van St. Leergeld.  Om hoeveel kinderen gaat het per jaar?  

 

Antwoord: 

In 2021 hebben 85 kinderen hier gebruik van gemaakt 

 

Vraag: 

Wat is de leeftijdscategorie?   

 

Antwoord: 

De doelgroep zijn kinderen tussen vier en achttien jaar. In de praktijk merken we echter, dat de 

allerjongste kinderen meestal nog niet meteen op zwemles gaan. 

 

Vraag: 

Klopt het dat er maar 1 keer per jaar een verzoek in gediend mag worden, dus in de 

praktijk voor kan komen dat iemand op voetbal zit, 1 jaar niet vanwege het behalen van 

zwemdiploma en het jaar er op weer op voetbal zit?  

 

Antwoord: 

Er kan maar één keer per kalenderjaar (met succes) een beroep op de regeling MPSK worden 

gedaan. Er kunnen meerdere aanvragen per jaar worden gedaan. Wel is het zo, dat we maar één 

(buitenschoolse) activiteit per kind tegelijkertijd vergoeden. Zo vergoeden wij bijvoorbeeld voor 

een kind niet tegelijk de zwemles en de voetbalcontributie, maar kan de voetbalcontributie wel 

vergoed worden als een kind klaar is met zwemles. Dit kan ook gedurende het jaar zijn, dus stel, 

dat een kind na het eerste kwartaal wil stoppen met zwemles, dan kan daarna voor een andere 

activiteit gekozen worden. 

 

Vraag; 

Als voorgaande klopt, wil D66 een motie voorbereiden om zwemdiploma voor kinderen uit 

bijstandsgezinnen (<120%) een extra keuze te zijn, en niet de enige jaarlijkse keuze. Wat is 

de mening van het college hieromtrent: omarmen of niet??  

 

Antwoord: 



Het college ziet geen reden om de beleidsregels aan te passen.  

 


