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  Raadsvergadering van 30 september 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Debbie Dekkers / registratienr.:  

22 juli 2014 

D. Dekkers 

06-10968136  

Kindpakket – Meedoen Noordkop 

Sociaal Domein 

14.109847 

 

 

Samenvatting 

De samenvatting van het voorstel is weergegeven in een animatie. Voor uitleg en informatie; bekijk 

eerst de animatie ‘Meedoen Noordkop’ via de link. (http://voice.adobe.com/v/K3GCdwDGsr8) 

 

Voorgesteld besluit 

1. In te stemmen met de werkwijze en de verdere uitvoering van het Meedoen concept in de 

vorm van een webshop; 

2. In te stemmen met de spelregels van Meedoen Noordkop (bijlage II); 

3. Één plafond Kindpakket in te stellen op een bedrag van €350 per kind per jaar; 

4. Het contract met het Jeugd Sportfonds, per 2015,  niet te verlengen; 

5. De hiermee vrijgekomen gelden (€ 10.000,--) toe te voegen aan de reservering voor het 

Kindpakket; 

6. Het te ontvangen totale budget van € 114.194 (€ 90.382 + €23.812) te oormerken voor de 

reservering Kindpakket. 

 

 

  

Raadsvoorstel 

http://voice.adobe.com/v/K3GCdwDGsr8
http://voice.adobe.com/v/K3GCdwDGsr8
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1. Aanleiding 

Per 1 januari 2015 verandert de Wet Werk en Bijstand. De ‘categoriale bijstand schoolgaande 

kinderen’ wordt afgeschaft en gemeenten moeten maatwerk gaan leveren. De Kinderombudsman 

heeft in zijn eindrapport “Kinderen in Armoede in Nederland”1 gemeenten aanbevolen een 

Kindpakket samen te stellen.  Hiervoor ontvangt de gemeente Schagen structureel geld van het Rijk. 

 

 

2. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het doel van de regeling is om kinderen die opgroeien in arme gezinnen mee te laten doen door hen 

te laten participeren in sport, cultuur of onderwijsactiviteiten en hen te voorzien in hun basisbehoefte. 

De manier van het aanvragen van een dergelijke regeling moet een zo klein mogelijk barrière zijn. 

 

3. Argumenten 

De regeling;  

- Maakt maatwerk mogelijk 

- Sluit aan bij de ‘klik’ filosofie en het sociaal domein. Hiermee wordt bedoelt dat (eenvoudige) 

vragen en producten zo veel mogelijk digitaal worden aangeboden.  

- Geeft ouders eigen verantwoordelijkheid en speelt in op de zelfredzaamheid van burgers. Niet 

alleen ouders kunnen zelf ‘shoppen’ ook bedrijven en instellingen hebben de mogelijkheid om 

zelf hun producten en diensten aan te bieden. 

- Een dergelijke webwinkel biedt de mogelijkheid tot het aanbieden van andere producten en 

diensten (zoals computerregeling, voedselpakketten etc.).  Hierdoor is de webwinkel 

toekomstbestendig. 

- Digitaal aanvragen zorgt voor behoud van privacy en anonimiteit ten opzichte van 

tussenkomst van intermediairs. 

 

Aanbod en aanvraag 

- Door het combineren van sport, cultuur en onderwijs kan men de producten verkrijgen via één 

portal. Op deze manier creëren we een overzicht van al het aanbod op deze gebieden. 

- We ontlasten vrijwilligers doordat zij niet hoeven op te treden als intermediair en er geen lokale 

stichting  opgericht hoeft te worden  

- Aanvragen van een vergoeding kan simpelweg met DigiD. Tevens heeft de aanvrager de 

mogelijkheid gelijktijdig  aanvraag te doen voor meerdere kinderen/producten tegelijk. Dit is 

zeer klantvriendelijk.  

- Verenigingen en instelling die zich aanmelden krijgen op deze manier toegang tot een nieuwe 

klantengroep.  

 

Financieel (zie ook Bijlage I – Financiën) 

- Digitale aanvragen en toekenningen zorgen voor een administratieve lastenvermindering en 

dus voor lage uitvoeringskosten. 

- € 350 per kind voorziet in de basisbehoefte. Voor uitgebreide argumentatie: zie bijlage I. 

- Het oormerken van het budget heeft tot effect dat het geld daadwerkelijk wordt ingezet voor 

het laten meedoen van kinderen die opgroeien in armoede. Op deze manier garandeert de 

gemeente Schagen een compensatie voor iedere rechtmatige aanvrager (een kleine 

groeimarge is inbegrepen). Het sluit tevens aan bij de ambitie om in deze gezamenlijk op te 

trekken met de gemeente Hollands Kroon, waar de gemeenteraad het geld reeds geoormerkt 

heeft.  

- Op basis van het solidariteitsprincipe worden de budgetten van de gemeenten Schagen en 

Hollands Kroon samengevoegd. Mandatering, bevoegdheden en (financiële) afspraken 

worden  vastgelegd in de DienstVerleningsOovereenkomst (DVO) met het Regionaal 

Administratie en Kennis Centrum (RAKC). Bestuurlijke besluitvorming staat geplant v.a. 1 

september. 

 

                                                           
1
 http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/20130606armoedeaanbevelingen.pdf  

http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/20130606armoedeaanbevelingen.pdf
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4. Financiën 

Het oormerken van de extra gelden vanuit het Rijk, heeft tot doel de uitkering volledig in te zetten  

waarvoor het bedoeld is. Gevolg van het samenvoegen van de budgetten van Hollands Kroon 

en Schagen is een efficiëntere administratie en afhandeling van de aanvragen Kindpakket.  

 

Het budget bedraagt  vanaf 2015 structureel €114.194 (€90.382 + €23.812). Dit is exclusief de 

10.000 vanuit het Jeugdsportfonds. Het bedrag wordt in de begroting opgenomen op de 

kostenplaats overig minimabeleid. Op dit moment heeft de gemeente Schagen de organisatie 

van sportmogelijkheiden voor arme gezinnen uitbesteed aan het Jeugd Sportfonds. Hiervoor is 

jaarlijks een bedrag van €10.000 beschikbaar. Door  dit bedrag toe te voegen aan het totaal 

wordt de slagkracht groter en is er meer ruimte voor aanvragen. Tevens wordt het beleid 

geharmoniseerd.  

 

Uitgebreide financiële gevolgen, berekeningen en toelichting kunt u lezen in de Bijlage I  

 

 

5. Risico's 

 Digitale aanvragen zijn mogelijk een drempel voor diegenen die van de regeling gebruik willen 

maken. Het sluit echter aan bij de’ click-call-face’ werkwijze van de wijkteams. Sociaal domein -

breed en binnen het RAKC, worden oplossingen aangeboden om deze barrière weg te nemen, 

zodat iedereen toegang heeft tot het (digitaal) aanvragen van de voorziening. U moet daarbij 

denken aan een computer voor openbaar gebruik of toegang via het wijkteam. 

 Door een digitale inkomenscheck neemt de kans op misbruik mogelijk toe. Dit risico is 

verwaarloosbaar door de check op het inkomen goed in te richten. Door gebruik te maken van 

DigiD verkleinen we de kans op fraude en wordt de identiteit van de aanvrager beschermd.  

 Door het succes van de regeling bestaat de mogelijkheid dat het budget overschreven wordt. 

Om de kans op overschrijding zo klein mogelijk te houden is er rekening gehouden met een 

groeimarche. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 juli 2014,  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 16 september 2014; 

 

 

besluit: 

1. In te stemmen met de werkwijze en de verdere uitvoering van het Meedoen concept in de 

vorm van een webshop; 

2. In te stemmen met de spelregels van Meedoen Noordkop (bijlage II); 

3. Één plafond Kindpakket in te stellen op een bedrag van €350 per kind per jaar; 

4. Het contract met het Jeugd Sportfonds, met ingang van 2015,  niet te verlengen; 

5. De hiermee vrijgekomen gelden toe te voegen aan de reservering voor het Kindpakket;  

6. Het te ontvangen totale budget van (€ 90.382 + €23.812 =) 114.194 te oormerken voor de 

reservering Kindpakket. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 september 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


