GEMEENTE
VENLO

KINDPAKKET VOOR JONGEREN VAN 0 -18 JAAR
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1. Inleiding
De afgelopen jaren is de aandacht voor kinderen in armoede stevig op de politieke agenda
gezet. Vooral het rapport ‘Kinderen in Armoede’ van de Kinderombudsman heeft een grote
impact gehad op landelijke en lokale beleidsmakers (Steketee, 2013). Uit het onderzoek
bleek immers dat maar liefst één op de negen kinderen in Nederland dagelijks
geconfronteerd wordt met (de gevolgen van) armoede. De door de Kinderombudsman
gepresenteerde cijfers waren voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aanleiding om maatregelen te nemen.
In het armoedebeleid van de gemeente Venlo van 2015-2018 is aangegeven dat Venlo een
kindpakket gaat ontwikkelen. Hierop heeft de werkgroep “Kind en Armoede” van Stichting
Bindkracht zich verdiept in alle zaken die met kinderen te maken hebben.
Wat is Stichting Bindkracht?
Bindkracht Venlo wil als beweging vooral inwoners samenbrengen. Rondom initiatieven,
wensen en inzet die er in personen en groepen leven. Bij die beweging kunnen instellingen,
professionals en overheid aansluiting zoeken. Om de onderlinge talenten tot ‘bindkracht’ te
versterken en waar mogelijk in samen gedragen acties in oplossingen om te zetten.
In de werkgroep die het kindpakket onderzocht heeft, zaten mensen van de GGD Limburg,
Proteion, Stichting Groenewold, Jonge Moeders, Basisonderwijs/Stichting Leergeld, Home+
en Jongerenkerk, Venlolokaal, cliëntenraad en gemeente Venlo.
De werkgroep had de volgende uitgangspunten:
•
•

•

Ieder kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in Venlo heeft recht heeft op een aantal
basiszaken om goed te kunnen opgroeien en zich goed te kunnen ontwikkelen in
deze samenleving.
Als het gezin waarin het kind opgroeit daarin zelf niet kan voorzien, doordat het
inkomen of het leefgeld onder de armoedegrens ligt, wordt daarin voorzien door
diverse wetten en regelgeving. Als noch de ouders/verzorgers, noch de diverse
wetten en regelgeving hierin kunnen voorzien, vormt het kindpakket het ‘Venloos
vangnet’.
Het kindpakket voorziet in noodzakelijke levensbehoeften, aangevuld met datgene
wat noodzakelijk is om sociaal mee te kunnen doen.

Daarbij is bekend, dat het overgrote deel van de ouders/verzorgers zelf in staat zijn hierin
voor hun kinderen te voorzien.
De voorstellen werden voorgelegd aan diverse maatschappelijke instanties die betrokken zijn
bij het onderwerp kind en armoede. De opmerkingen die daar gemaakt werden zijn
meegenomen in de overwegingen.
De uitgangspunten en ambities voor het kindpakket zijn in hoofdstuk 2 weergegeven. De
onderdelen van het kindpakket vindt u in hoofdstuk 3. De onderdelen zijn als volgt
geclusterd:
1. De basisvoorzieningen;
2. Sport en spel: wekelijks sporten of culturele activiteiten, speelgoed;
3. Onderwijs en leren;
4. Toegang tot zorg.
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2. Uitgangspunten en ambities
1.

De doelgroep van het kindpakket zijn kinderen tussen 0-18 die opgroeien in gezinnen:
a. met een inkomen tot 120% van de voor deze perso(o)n(en) geldende
bijstandsnorm of
b. met een vrij te laten bedrag onder de 120% van de voor deze perso(o)n(en)
geldende bijstandsnorm wanneer het gezin in een schuldsaneringstraject is
opgenomen of
c. met wekelijks leefgeld onder de norm van de Voedselbank.

Per onderdeel kunnen aparte voorwaarden voorgesteld worden, bijvoorbeeld rond de leeftijd
van een kind.
2. Beschikking of bezit?
Bij de bepaling van hetgeen in het pakket thuishoort, is in eerste instantie uitgegaan van
datgene wat alle kinderen in Venlo nodig hebben om gezond en sociaal op te groeien
(‘wat’). Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën:
1. Hebben: het is voor/van het kind zelf.
2. Persoonlijke beschikking: het kind kan er binnen de gezinssituatie gebruik van
Maken.
3. Algemene beschikking: het kind kan gebruik maken van een (publieke) voorziening.
b.v.in een huis van de wijk.
4. Als beschikking volstaat, heeft dit de voorkeur. Per onderdeel van het kindpakket
wordt aangegeven of er sprake is van hebben, beschikking thuis of beschikking
algemeen.
3. Uitkering in natura
Producten worden in natura verstrekt. Als dat niet mogelijk is, worden vouchers
uitgereikt die op naam zijn gesteld. Kosten worden waar nodig direct betaald aan de
dienstverlener. Met de verschillende dienstverleners zijn daarover afspraken gemaakt.
Er worden geen of zo weinig mogelijk bedragen uitgekeerd of terugbetaald aan ouders
of verzorgers1.
4. Bestaande regelingen
Het kindpakket gaat zoveel mogelijk uit van bestaande regelingen en maakt zoveel
mogelijk gebruik van datgene wat reeds georganiseerd is binnen de gemeente Venlo
(denk aan voedselbank, jeugdregelingen). Daar waar nodig worden nieuwe initiatieven
opgestart om te voorzien in onderdelen van het kindpakket.
5. Uniforme toegang
Bestaande regelingen en organisaties hebben veelal reeds hun eigen toelatingscriteria
en zij zijn daarin autonoom. Het lange termijn-streven is om desondanks zoveel mogelijk
uniformiteit in de regelingen aan te brengen. Dit vergemakkelijkt de aanvraag voor de
doelgroep en voor de verschillende ‘aanbieders’ van regelingen.
In het najaar van 2016 wordt een centraal toegangspunt geopend waar mensen terecht
kunnen met vragen en voor informatie over en doorverwijzing naar de verschillende
regelingen. Met de verschillende aanbieders worden afspraken gemaakt, zodat mensen
die zich bij het centrale punt hebben aangemeld, niet steeds opnieuw een intakegesprek
krijgen en financiële gegevens hoeven te overleggen.
Daarnaast zijn de mensen van de informatie/adviespunten (in de huizen van de wijk)
dan getraind inzake de regelingen van het kindpakket en kunnen zij ook ondersteuning
bieden bij de aanvragen.
1

Alleen in de Geld Terug Regeling en vergoeding voor verlenging verblijfsvergunning
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3. Onderdelen van het kindpakket
Cluster I

De basisvoorzieningen

Als eerste levensbehoefte hebben kinderen voeding nodig, gezonde voeding. Met te weinig
voeding raakt het ondervoed en wordt het op alle gebieden belemmerd in zijn/haar
ontwikkeling. Kleding en schoeisel zijn, na voedsel, een belangrijke vereiste om het
zelfvertrouwen en zelfrespect van kinderen te stimuleren en tevens te motiveren om aan hun
toekomst te werken en hen te behoeden voor al te erge pesterijen en discriminatie. Kleding
en schoeisel zorgen ervoor dat kinderen zich niet hoeven te schamen en dat ze geen kou
hoeven te lijden.

Voedsel
Categorisering: 1, hebben.
Doelstelling: Elk kind tussen 0 maanden en 18 jaar krijgt voldoende voedsel.
Bestaande voorziening: Voedselbank.

Kleding en schoeisel
Categorisering: 1, hebben.
Doelstelling: Voldoende kleding en schoeisel voor elk seizoen en elke maat voor kinderen in
de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Voor kinderen van 0-4 is het doorgeven van kleding en schoenen heel normaal en haalbaar.
Bestaande voorziening: Lokale kledingbanken bij de Algemene Hulpdienst.

Cluster II

Sport en spel

Door te sporten en te spelen kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal
vlak. Met sporten en het bespelen van een muziekinstrument komen kinderen in contact met
andere kinderen en leren ze zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere
regels en omgangsvormen. Doorzetten en luisteren zijn vaardigheden die je tijdens sport en
spel als vanzelf opdoet. Sporten is daarnaast belangrijk om overgewicht tegen te gaan
onder de jeugd in Nederland. Kunnen zwemmen is in ons waterrijke land noodzakelijk om
veilig op te groeien. Door je creativiteit te ontwikkelen, leer je omgaan met de steeds
veranderende wereld.
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Sport en cultuur
Categorie: 1, hebben
Doelstelling: Elk kind van 4 tot 18 jaar kan een sport uitoefenen via een sportvereniging. Elk
kind van 4 tot 18 jaar kan een culturele/muzikale cursus volgen. Het kind moet ook over de
kleding en attributen kunnen beschikken. Denk aan voetbal, tafeltennis, toneel en
dansverenigingen.
Bestaande voorziening: Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds (4 tot 18 jaar)

Zwemmen
Categorie: 1, hebben
Doelstelling: Elk kind van 6 tot 18 jaar kan zwemdiploma A behalen.
Bestaande voorziening: Stichting Leergeld vergoedt van 5 tot 18 jaar maximaal € 450,-.
Voor niet alle kinderen is dit toereikend om het diploma daadwerkelijk te behalen. Wel zijn de
kinderen dan al in ruime mate vaardig in het zwemmen.
Vanaf 1 januari 2017 verhogen we de inkomensgrens van de Geld Terug Regeling van 110%
naar 120% van de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm zodat alle kinderen die
voor Stichting Leergeld in aanmerking komen ook voor de Geld Terug Regeling in
aanmerking komen.
Speelgoed
Categorisering: 2, persoonlijke beschikking
Doelstelling: Elk kind van 0 tot 15 jaar kan spelen met speelgoed dat bij zijn/haar leeftijd
past. In situaties waarbij de kinderen een geïndiceerde beperking hebben, is het mogelijk dat
er speciaal speelgoed wordt aangeschaft. Dat geldt voor kinderen waarbij de reguliere
uitleen geen mogelijkheden biedt.
Bestaande voorziening: Sokkertante (tot en met 12 jaar) en soms op eigen initiatief vanuit
basisscholen.
Ontbrekende/gewenste aanvullende voorziening: Verstrekken van speelgoed op de
basisscholen.
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Cluster III: Onderwijs en leren
Elk kind heeft recht op het volgen van onderwijs ondanks mogelijke kosten. Dankzij
peuterspeelzaal en studiebegeleiding worden onderwijsachterstanden bestreden en krijgen
kinderen een betere kans om uit de armoedespiraal te komen. Een computer/laptop is vanaf
9 jaar noodzakelijk om toegang te hebben tot informatie.
Primair onderwijs
Categorie: 3, algemene beschikking
Doelstelling: Elk kind kan meedoen aan schoolactiviteiten
Bestaande voorziening: primair onderwijs.
Het primair onderwijs kent geen schoolgeld. Wel wordt er meestal een ouderbijdrage
gevraagd om zaken als schoolreisjes e.d. te kunnen betalen. Deze ouderbijdrage is echter
niet verplicht. Als ouders deze niet willen of kunnen betalen, is de school wettelijk gerechtigd
hun kind niet aan deze activiteit(en) te laten deelnemen. Een rondgang door twee leden van
de pilaar Kind, armoede en onderwijs toont aan dat basisscholen van dit recht geen gebruik
maken.
Voortgezet onderwijs
Categorie: 3, algemene beschikking
Doelstelling: voor elk kind in de leerplichtige leeftijd dat naar het voortgezet onderwijs gaat
kan het schoolgeld voldaan worden.
Bestaande voorziening: Het Blariacumcollege, College den Hulster en het Valuascollege
hebben tot en met de leerplichtige leeftijd allemaal een school eigen regeling waarop ouders
die het schoolgeld niet kunnen betalen een beroep kunnen doen. De praktijk bij Stichting
Leergeld laat zien dat ouders die doorverwezen worden dit beroep ook gehonoreerd krijgen.
Voorziening voor kinderen van 16 en 17 jaar zit in het Kindgebonden Budget (voorheen
WTOS).

Middelbaar Beroepsonderwijs
Categorie: 3, algemene beschikking
Doelstelling: voor elk kind dat naar het middelbaar beroepsonderwijs gaat kan het schoolgeld
voldaan worden.
Bestaande voorziening: ROC De Gildeopleidingen kent een studentenfonds. Ook kan men
kwijtschelding vragen voor schoolbijdragen. Voor schoolgeld is er een tegemoetkoming via
de kinderbijslag. Schoolgeld hoeven ze niet te betalen. Voor de overige kosten zit een
tegemoetkoming in het Kindgebonden Budget (voorheen WTOS)
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Computer
Categorisering: 2, persoonlijke beschikking
Doelstelling: Elk kind van 9 tot 18 jaar kan de persoonlijke beschikking over een
computervoorziening hebben.
Bestaande voorziening: Stichting leergeld Venlo. De richtlijn volgen van stichting leergeld
Venlo: 300 euro beschikbaar stellen, eens in de drie jaar vanaf groep 7, vanaf 16 jaar 2/3
deel van 300 euro en voor 17-jarigen 1/3 deel.
Ontbrekende/gewenste aanvullende voorziening: Internettoegang wordt niet vergoed. Voor
kinderen uit gezinnen met een gezinsinkomen tot 120% van het sociaal minimum kan via de
Geld Terug Regeling voor een van de ouders internettoegang worden vergoed tot € 100,- per
jaar. Voor kinderen uit gezinnen met een gezinsinkomen tussen 110% en 120% van het
sociaal minimum is deze vergoeding niet mogelijk. Dit is opgelost door de toegang tot de
Geld Terug regeling ingaande 1-1- 2017 te verhogen naar 120% van het voor
belanghebbende(n) geldende bijstandsniveau.
Tevens is de wens om voor gezinnen waarin meer kinderen dan twee tussen de leeftijd van
groep 7 en de 18 jarige leeftijd zijn, per twee kinderen een laptop over een laptop te kunnen
beschikken. Dit omdat steeds meer (middelbare scholen) eisen dat het huiswerk op de
laptop wordt gemaakt.

Studiebegeleiding
Categorie: 3, algemene beschikking
Doelstelling: De mogelijkheid tot het volgen van studiebegeleiding voor elk kind van 4 tot 18
jaar dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
• wanneer het kind zelf niet in staat is om zich (een deel van) de lesstof eigen te
maken, dan wel (nog) niet in staat is voldoende discipline op te brengen
• Indien er onder de familie, verzorgers en in de omgeving van het kind geen personen
zijn die de juiste studiebegeleiding kunnen bieden
• het kind voldoende gemotiveerd is voor de bijles of huiswerkbegeleiding
• als studiebegeleiding de best passende vorm van begeleiding is. Dit kan het beste
worden bepaald in overleg met de onderwijsinstelling (dit om te voorkomen dat de
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studiebegeleiding een verkapte vorm van kinderopvang wordt en/of studiebegeleiders
geconfronteerd worden met problematiek van psychologische aard)
Bestaande voorziening: Leger des Heils voor basisschool Kleurrijk
Ontbrekende/gewenste aanvullende voorziening: Studiebegeleiding door vrijwilligers in de
Huizen van de Wijk in de omgeving van het kind zelf. De vrijwilliger heeft een VOGverklaring.

Cluster IV Toegang tot zorg

Identiteitsbewijs
Iedere burger van Nederland heeft een Burger Service Nummer (BSN). Dit nummer
correspondeert met een persoonlijke identiteitsbewijs. Dit bewijs is nodig om toegang te
krijgen tot o.a. zorg, onderwijs of om je te kunnen legitimeren.
Categorie: 1, hebben
Doelstelling: elk kind vanaf 0 jaar tot 18 jaar kan beschikken over een eigen identiteitsbewijs
Geldigheid 5 jaar.
Bestaande voorziening: geen
Ontbrekende/gewenste aanvullende voorziening: Voucher/regeling voor aanschaf
identiteitsbewijs. Dit geldt voor een ID-kaart of de verlenging van een verblijfsvergunning. Het
geldt niet voor een paspoort of voor Naturalisatiekosten.
Voorwaarden:
• Er wordt maximaal een keer per 5 jaar kosten voor een identiteitsbewijs vergoed.
• De kosten voor pasfoto’s zijn voor eigen rekening.
• Bij verlies of diefstal zijn de kosten voor de burger
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4.

Onderdelen die buiten het kindpakket blijven

Onderdak en nutsvoorzieningen
Er is binnen de werkgroep Kind en Armoede veelvuldig gesproken of basisvoorzieningen
voor gezinnen onder het kindpakket moeten vallen. Gedacht moet worden aan adequate
huisvesting, nutsvoorzieningen, ziektekostenverzekering e.d. De reikwijdte zou daarmee
verbreed worden naar een gezinspakket. De werkgroep is van mening dat deze
voorzieningen uitdrukkelijk aandacht verdienen in het armoedebeleid, maar géén onderdeel
zijn van een kindpakket.
Kinderopvang/Buitenschoolse opvang/ Tussenschoolse opvang
Betreft de ouders, het is geen recht van het kind.
Voor geïndiceerde kinderen die voorschoolse opvang nodig hebben, is er een regeling en
worden deze kosten vergoed.
Luiers
Niet noodzakelijk omdat katoenen luiers een goedkoop alternatief kunnen bieden.
Emotionele/psychosociale ondersteuning
Hoort nadrukkelijk aandacht te krijgen in uitvoering van de Jeugdwet en Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.
Vervoer naar een onderwijsinstelling
Passend onderwijs moet beschikbaar zijn in de omgeving van het kind. Daarnaast is er voor
MBO scholieren die buiten de gemeente naar school gaan een regeling bij de provincie en
kan er eventueel aanvullend bijzondere bijstand worden verstrekt. Per 1-1-2017 is er gratis
OV voor MBO scholieren die door het rijk wordt bekostigd.
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5. Conclusie
Uit bovenstaande blijkt dat er veel zaken in Venlo voor kinderen al zijn geregeld. Dit
kindpakket moet echter niet gezien worden als een statisch pakket maar als een groeimodel.
Initiatieven die nuttig zijn, kunnen altijd opgenomen worden. Er kunnen ook particuliere
initiatieven zijn die perfect in dit kindpakket passen.
De raad wordt minimaal een keer per 4 jaar geïnformeerd over de stand van zaken van het
kindpakket inclusief de gebruikmaking van de landelijke regelingen zoals Jeugdsportfonds,
Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld.

6. Aanpak
De volgende zaken zijn nieuw en worden vanaf nu opgepakt om indien mogelijk voor 1
januari 2017 geregeld te zijn.
Speelgoedkast
Contact opnemen met de scholen om te bezien of er een speelgoedkast mogelijk is op de
scholen. Dit is een kast waar kinderen speelgoed mee naar toe kunnen nemen welke ze niet
meer gebruiken en waar ze speelgoed uit mee kunnen nemen om thuis mee te spelen. Er is
geen verplichting tot terugbrengen. Hier moeten de scholen hun medewerking voor verlenen
en er dienen vrijwilligers gevraagd te worden om dit mee op te zetten. Stichting Sôkkertante
zal ons hierbij adviseren en ondersteunen.
Huiswerkbegeleiding.
We gaan in overleg met de huizen van de wijk en het onderwijs om te bezien hoe we dit
gaan inrichten. Het Leger des Heils schakelen we in om te bezien hoe het daar geregeld is
we vragen ondersteuning van hun.
Identiteitsbewijs
Met Publieke Dienstverlening gaan we afstemmen hoe we gaan regelen dat mensen de
gebruik kunnen maken van deze voorziening. Zo laagdrempelig mogelijk voor de klant. Voor
kinderen die aangewezen zijn op verlenging van een verblijfsdocument dient een bewijs van
betaling overlegd te worden.
Één toegang
Het kindpakket moet toegankelijk zijn. We gaan bekijken hoe we kunnen regelen dat mensen
die gebruik willen maken van (een onderdeel van) het kindpakket slechts één keer hun
financiële gegevens hoeven te overleggen en als ze voldoen aan de voorwaarden ze van
alle onderdelen (mits ze aan de andere voorwaarden voldoen) gebruik kunnen maken
zonder opnieuw financiële gegevens te overleggen. Dit zal de drempel voor deelname
verlagen. Door per 1-1-2017 de toegang tot de “geld terug regeling” te wijzigen van 110%
naar 120% van de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm maakt dit al een stuk
eenvoudiger. Daarnaast is er ook toegang voor mensen die in een schuldsaneringsregeling
zitten, voor wie het vrij te laten bedrag beneden 120% van de voor belanghebbende
geldende bijstandsnorm ligt.
Alle regelingen overzichtelijk bij elkaar
Op de website komt een duidelijk overzicht met alle kindregelingen bij elkaar met een goede
uitleg en verwijzing naar de ingangen van de verschillende organisaties. Dezelfde info zal op
meerdere websites geplaatst worden (bindkrachtvenlo.nl. samenzijnwijvenlo.nl,
jeugdfondsenvenlo.nl en venlo.nl). Dit moet per 1-1-2017 geregeld zijn.
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Informatie en Voorlichting
Vóór 1-1-2017 dient het maatschappelijke veld, de medewerkers van de gemeente en de
I&A punten in de Huizen van de Wijk op de hoogte te worden gebracht van het Kindpakket
en de manier van aanvragen. Hiervoor worden workshops geregeld.
Daarnaast is er één aanspreekpunt binnen de gemeente die van alle regelingen 100% op de
hoogte is, waar burgers en maatschappelijke instanties terecht kunnen met hun vragen.
Scholen zal gevraagd worden:
• aandacht te schenken in de klas aan het thema armoede en het kindpakket. .
• Een door ons te ontwerpen flyer mee te geven aan de kinderen
• De ontworpen flyer op de website van de school te plaatsen
• Medewerking te verlenen aan het opzetten van een speelgoedkast
• Mee te denken over het thema huiswerkbegeleiding.
We hebben de Willibrordusschool bereid gevonden om de wethouder een gastles te laten
verzorgen in de week van de armoede (17 tot en met 21 oktober 2016). Tevens zal daar dan
de media bij betrokken worden.
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