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Onderwerp
Inzet extra minimamiddelen voor kinderen in 2017

Geachte raadsleden,
Vanaf het jaar 2017 krijgen gemeenten van het Rijk een extra bedrag bedoeld voor de bestrijding van
armoede onder kinderen. Dit betekent dat Almelo voor het jaar 2017 voor deze doelgroep € 75.000 extra
kan inzetten. In deze brief geven wij aan hoe wij deze middelen gaan inzetten.
Opdracht van het Rijk met deze middelen
De opdracht van het Rijk met de extra middelen is dat kinderen in armoede geholpen worden met
verstrekkingen in natura. Het moet daarbij gaan om aanvullingen op bestaand beleid. Staatssecretaris
Klijnsma heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De afspraken
zijn te vinden in een document ‘Bestuurlijke afspraken’ met als ondertitel: ‘Kansrijk opgroeien voor alle
kinderen in Nederland’ van 11 november 2016.
Initiatieven uit Almelo
Op basis van de opdracht van het Rijk zijn wij het gesprek met de stad aangegaan en hebben wij via het
Armoedepact Almelo gevraagd om initiatieven aan te dragen.
Financieel toezicht
In mei 2017 kregen wij van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een signaal over een
onder financieel toezicht staande gemeente in de provincie Zuid-Holland. In deze gemeente dienden de
nieuwe extra middelen voor kinderen te worden ingezet om financiële tekorten te dekken.
Met de provincie Overijssel is overeengekomen dat de extra middelen voor kinderen ingezet kunnen worden
voor de overschrijdingen op de bestaande minimaregelingen, die ook worden veroorzaakt door bestrijding
van armoede bij kinderen (jeugdsportfonds etc.). Hiermee wordt voorkomen dat binnen het Sociaal Domein
aanvullend moet worden omgebogen, hetgeen mogelijk ook consequenties heeft voor de bestaande
minimaregelingen. Dit betekent dan wel dat op dit moment geen structurele nieuwe initiatieven financieel
ondersteund kunnen worden.
Inzet middelen
De aanwijzingen van de provincie betekenen dat we voor het jaar 2017 een bedrag van € 75.000 aan extra
middelen kunnen inzetten. Deze middelen willen we gaan inzetten voor de ingediende initiatieven, waar ze
verbonden kunnen worden aan preventie en vroeg-signalering. Zoals uit de politieke beraden, eind 2016 en
begin 2017, over de inzet van de minimamiddelen bleek, bestaat er een breed gewenste herziening van het
minimabeleid. Wij willen met de inzet van de extra middelen daar een voorschot op nemen.
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2018 en daarna
Voor de jaren na 2017 hebben wij in de perspectiefnota 2017 een voorstel opgenomen. Wij stellen voor om
voor het totale minimabeleid een taakstellend budget van 4,2 miljoen euro vast te stellen. Daarmee zullen
we binnen het minimabeleid moeten vernieuwen om ruimte voor nieuwe initiatieven mogelijk te maken.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,
de burgemeester,

F.W. van Ardenne
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