
gemeente Steenbergen 
llllll I llllllll lllllll 

BM1602101 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Verruiming minimaregelingen 

Steenbergen; 12 juli 2016 

Aan de Raad, 

Het doel van de sociaal-culturele bijdrageregeling is bevordering alsmede vergroting van deelname aan 
de samenleving van personen van 18 jaar en ouder met een inkomen op of rond het sociaal minimum. 
Maximaal kan in een kalenderjaar C 150,00 per gezinslid voor deze kosten worden gedeclareerd. Het is 
een regeling die is gebaseerd op de gemeentelijke subsidieverordening. 

Ter vermindering van het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet, is er de Regeling ter 
bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen. Het is een regeling die 
eveneens is gebaseerd op de gemeentelijke subsidieverordening. De verstrekkingen geschieden als 
subsidie in natura, waarmee de voorziening in alle gevallen ten goede komt van het kind voor wie de 
regeling is bedoeld. Het 'weglekken' van gelden voor andere doeleinden is met verstrekkingen in natura niet 
meer mogelijk. Per kind bestaat recht op subsidie in de vorm van één voorziening in natura naar eigen 
keuze per kalenderjaar. Stichting Leergeld draagt zorg voor de verstrekkingen in natura. De 
claimbeoordeling blijft berusten bij de gemeente. 

Kinderen moeten in hun kansen en mogelijkheden op ontwikkeling niet worden belemmerd door de 
slechte financiële positie van hun ouders. Maatschappelijke participatie van een kind is van groot belang 
met het oog op zijn of haar kansen op een zelfredzame toekomst. Maar liefst 1 op de 9 kinderen in 
Nederland groeit op in armoede. Voor deze kinderen bestaat een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat 
ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het 
sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. "Meedoen" op school en in de vrije 
tijd van de kinderen wordt door financiële redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de 
mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker 
last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en 
hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit. 

Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen 
draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet investeren in 
deze groep heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij 
als geheel. Elk kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, 
intellectuele, morele en maatschappelijke ontwikkeling, staat in artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag. 

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar kinderen in armoede. Een van de aanbevelingen in dit 
onderzoek is, dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan kinderen die in armoede opgroeien. Hij 
adviseert gemeenten om in te zetten op hulp, die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en 
lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Als inkomensgrens voor de ouders hanteert de Kinderombudsman 
120o7o van het sociaal minimum. 



Uit een Minima-effectrapportage van het Nibud is gebleken, dat door de combinatie van regelingen op 
rijksniveau gezinnen met oudere kinderen met grote tekorten te maken hebben en dan vooral bij gezinnen 
met een inkomen op ~\20oZo van het sociaal minimum. 

Ook zijn uit een overleg van de drie portefeuillehouders sociale zaken van de Brabantse Wal gemeenten met 
Stichting Leergeld eind vorig jaar de navolgende specifieke verbeterpunten naar voren gekomen: 
- verruiming van î'ÌO'Yo naar ~\20oZo van het sociaal minimum; 
- verkort de referteperiode in de regeling van een kalenderjaar naar zes maanden. 

Gelet op het vorenstaande zijn de Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door 
schoolgaande kinderen alsmede de Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima aangepast. Als 
inkomensgrens hanteert de ISD Brabantse Wal en/of Stichting Leergeld in het vervolg 120o7o van het sociaal 
minimum. Bij de vormgeving hiervan is de cliëntenraad van de ISD betrokken geweest en is met de 
gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht opgetrokken. 

De extra gemeentelijke lasten als gevolg van de uitbreiding van doelgroep voor de beide regelingen kunnen 
worden voldaan uit het budget Bijzondere Bijstand. 
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