Aan College van B&W, Rhenen

Onderwerp: Advies Plan van Aanpak Kansen voor Kinderen
Rhenen, 23 maart
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Geacht College,

Op 3 maart 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein bovengenoemd document met het verzoek
hierover een advies uit te brengen. Daarop is een werkgroep gevormd bestaande uit een aantal
leden van de Adviesraad. Op 6 maart heeft de Adviesraad over dit onderwerp van gedachten
gewisseld met de heer Marcel Simons. Daarnaast heeft de werkgroep ook nog weer contact gehad
met de heer Simons.
Op basis hiervan brengt de Adviesraad Sociaal Domein het volgende advies uit.

l-. De doelstelling
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luidt als volgt: armoede betekent niet meer kunnen participeren in de
samenleving. ledereen moet de kans krijgen om te kunnen participeren. Deze doelstelling
onderschrijven we volledig.
ln het geheel genomen is de samenhang in het Plan van Aanpak wat onduidelijk beschreven. Ons
advies is om de doelstellingen die in de fasen worden genoemd logisch op elkaar te laten volgen
en expliciet te maken wat de bedoeling is van de fasen zodat het overzichtelijker wordt. De fasen
lopen nu teveel door elkaar. Het plan van aanpak dient een aanvulling zijn op het bestaande
minimabeleid en moet in samenwerking met kinderen, nationale en lokale instanties tot stand
komen.
De Adviesraad acht het van belang dat in de notitíe aandacht wordt besteed aan maatregelen ter
voorkoming van armoede.
De notitie vermeldt dat de armoede afneemt, maar de Adviesraad mist een onderbouwing van
deze stelling.
De Adviesraad adviseert om een tweedeling toe te passen in de notitie: 1-) Concrete en snel
inzetbare maatregelen voor 20L7 en 2) een plan van aanpak voor de langere termijn.
Aan het slot graag een samenvatting van concrete maatregelen en de daarbij behorende

financiën.
Wat de concrete maatregelen 20L7 betreft zou er verbinding gemaakt moeten worden met de
Minimaregeling2O1-T . Er kan dan worden nagegaan welke activiteiten voor kinderen kunnen
worden verruimd. Tevens zijn in het minimabeleid de normen nu wisselend. Wij adviseren om de
minima-norm waarin kinderen worden genoemd, te verhogen naar 125%o. Dit betreft een
aanpassing van de Geld Terug Regeling, Geld Terug Regeling Extra, Computerregeling uitbreiding
en ndividuele inkomenstoeslag verhoging.
Het is daarbij wenselijk dat ouders geen middelen hoeven voor te schieten uit hun eigen budget
om ze later weer terug te ontvangen, omdat dat een belemmering kan zijn om van deze
regelingen gebruik te maken. De bedragen zouden dan direct kunnen worden betaald door de
betrokken instanties.
Stichting Leergeld werkt nog niet in Rhenen. De Adviesraad acht het van belang dat door de
gemeente Rhenen financiële middelen beschikbaar worden gesteld om te bereiken dat deze
stichting ook Rhenen tot haar werkterrein krijgt. Mocht deze stichting uitbreiding van haar
werkterrein niet willen realiseren dan zijn wij van mening dat de gemeente initiatieven dient te
ondernemen om een dergelijke voorziening in Rhenen op te zetten.
Het is van belang dat de mogelijkheden voor het ontvangen van ondersteuníng ter bestrijding van
armoede onder kinderen goed worden gecommuniceerd. Organisaties en personen díe in direct
contact staan met kwetsbare gezinnen, zoals medewerkers van het CJG, leerkrachten en
sportverenigingen, dienen in staat te zijn armoedeproblemen te herkennen en op de hoogte te
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zijn van de mogelijkheden door te verwijzen naar de juiste instanties. Hiertoe dient een

communicatieplan te worden geformuleerd.

De Adviesraad Sociaal Domein Rhenen hoopt met dit advies een positieve bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van het Sociaal Domein in de gemeente Rhenen.

Graag onWangen we uw reactie op dit advies.

ïjark Struif Bontkes
Adviesraad Sociaal Domein Rhenen

