College van B & W, gemeente Haaksbergen
t.a.v. Mw. K. Steen
Beleidsmedewerker, afd. Kwaliteit & Control
p/a Postbus 102
7480 AC Haaksbergen

Van:
Haaksbergen,
Onderwerp:

Participatieraad Haaksbergen
12 september 2018
ongevraagd aanvullend advies met betrekking tot het Kindpakket- Haaksbergen

Geacht college,
Geachte mevrouw Steen,
Tijdens onze laatste vergadering (30-09-2018) bracht beleidsmedewerker, Mw. K. Steen, ons op de
hoogte van de voortgang van het beleid met betrekking tot het Kindpakket.
Bovendien informeerde zij ons over het concept aanvraagformulier Kindpakket en Minimabeleid. Op
haar verzoek voorzagen wij haar in de dagen daarna van opmerkingen, vragen en aanvullingen.
Hopelijk dragen wij hierdoor bij aan de totstandkoming van een formulier als goede ondersteuning
van de doelgroep en andere betrokkenen.
Tenslotte werden in het overleg diverse opmerkingen gemaakt, die wij u hierbij als aanvullende1
ongevraagde adviezen willen voorleggen:
1. Geïnformeerd over de verschillende ‘partijen’ die een rol spelen in het Kindpakket steunen
wij het voornemen vanuit de Noaberpoort te zorgen voor een duidelijke coördinatie
(regiefunctie) van alle initiatieven. Vanuit o.a. de gemeente, het Jeugdsportfonds,
Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nationaal Fonds
Kinderhulp, Stichting Jarige Job enz, enz;
2. Om te voorkomen dat de doelgroep door de bomen het bos niet meer ziet, adviseren wij te
zorgen voor een aantrekkelijk uitgevoerde brochure die duidelijk maakt welke voorzieningen
er zijn in Haaksbergen. Zowel op papier als digitaal zal een gebundeld overzicht van
kindvoorzieningen ouders / verzorgers / intermediairs het volledige overzicht moeten bieden
van alles wat in Haaksbergen aangeboden kan worden. Met (waar nodig) een duidelijke
doorverwijzing naar diverse andere voorzieningen waar minima wellicht voor in aanmerking
komen;
3. Wij adviseren in samenwerking met alle aanbieders van kindvoorzieningen per aanbieder
precies aan te geven “wat wordt geboden”, “voor wie”, “hoe vraag ik het aan”, en “waar
vind ik meer informatie” ;
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Aanvullend op het advies van 18 september 2017 m.b.t. “Besteding extra middelen ter bestrijding gevolgen
kinderarmoede en het vaststellen ontwerp Verordening minimabeleid”

4. Geadviseerd wordt in de voorlichting duidelijk aan te geven dat iedereen te allen tijde
(verder) geïnformeerd en ondersteund kan worden vanuit de Noaberpoort. Mensen die in
staat zijn zelf op zoek te gaan naar informatie (digitaal of via papier) krijgen zo deze
gelegenheid om laagdrempelig en anoniem na te gaan óf en hoe men gebruik kan maken
van het Kindpakket. Maar met duidelijk de uitnodiging hoe dan ook altijd gebruik te kunnen
maken van de Noaberpoort;
5. Behalve dat er via de media ruimschoots aandacht wordt besteed aan een dergelijke
brochure dan wel digitaal voorhanden informatie adviseren wij bedoelde brochure te sturen
naar alle gezinnen met kinderen tot 18 jaar. En uiteraard naar ‘vindplaatsen’ zoals scholen,
artsen, wijkraden, voedselbank, maatschappelijk werk etc.;
6. Conform het advies destijds van de Kinderombudsman en wat ook in de gemeenten Borne
en Hengelo wordt aangehouden, adviseren wij nogmaals de inkomensgrens voor het
Kindpakket te gaan verhogen van 115% naar 120% van het wettelijk minimum loon(excl.
vakantiegeld);
7. Bovendien adviseren wij met betrekking tot het Kindpakket de vermogenstoets (art. 7,d
Verordening Minimabeleid) achterwege te laten. Ingeval de vermogenstoets wordt
gehandhaafd, adviseren wij het vermogen in de eigen woning tot een bedrag van € 50.800,vrij te stellen;
8. Vanwege de komst van Stichting Leergeld Haaksbergen in 2019 gaan wij ervan uit dat dit
als voorliggende voorziening de inhoud van het huidige Kindpakket met betrekking tot de
schoolkosten zal doen wijzigen. Gebruikmakend van de bevoegdheid van het college nadere
regels vast te stellen voor de uitvoering van de bepalingen van de verordening Minimabeleid
(art 13,2) adviseren wij om zo adequaat mogelijk te gaan reageren op onderdelen die tot nu
toe niet in het Kindpakket voorkomen. O.a. te noemen: kledingbonnen (zomer- en
winterkleding) smartphone voor middelbare scholieren, vergoeding kosten identiteitsbewijs,
aanschaf van laptop/ computer (individueel of per gezin), bezoek culturele evenementen,
financiering vakantieactiviteiten e.d.;

Met vriendelijke groet,
Leendert van Herk,
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen.

