Rucphen,, 6-6-2017
onderwerp: Advies notitie inzet extra gelden armoedebestrijding kinderen
Geacht College,
Met belangstelling en waardering hebben wij kennis genomen van bovengemelde notitie.
Opgemerkt is dat tot nu toe de Stichting Leergeld, die al jaren goed werk verricht ook in onze
gemeente, niet meer dan 26% van de huishoudens met een inkomen tot 120% van het
wettelijk sociaal minimum bereikt, tegenover een landelijk bereik van ongeveer 40%.
Wij hopen en verwachten dat door het nieuwe beleid ook het bereik in onze gemeente wordt
verhoogd. Daarbij vinden wij (om de armoedeval te voorkomen) de vergroting van de
doelgroep tot een inkomen van 130% van het inkomen van het sociaal minimum ook een
goede zaak.
U geeft aan te streven naar een zo goed mogelijk bereik van de doelgroep en spreekt de
verwachting uit dat dit ongeveer 60% van de doelgroep zou bedragen.
Wat dit punt betreft willen wij enkele aanbevelingen doen.
Op en via de (basis)scholen zou (bijv. via ouderraad) meer voorlichting over dit onderwerp
kunnen worden gegeven. Misschien zou aanwijzing van een persoon uit het team die zich met
dit aandachtspunt bijzonder bezig houdt en extra contact heeft met de Stichting Leergeld een
oplossing zijn.
Wij denken dat momenteel de drempel om gebruik te maken van de mogelijkheden voor
velen te hoog is, ook omdat er sprake is van te veel schaamte. Daarvoor is meer communicatie
over dit onderwerp (bijvoorbeeld folders voor ouders, voor organisaties en scholen of posters)
noodzakelijk. Ook ouderraden e.d. zouden aan dit onderwerp meer aandacht kunnen geven.
Belangrijk is duidelijk aan te geven bij wie je waarvoor terecht kunt als ouders of organisatie.
Bijzonder positief vinden wij het voorstel om een noodpotje voor de scholen beschikbaar te
stellen waarmee direct kan worden gehandeld indien sprake is van dreigende uitsluiting van
leerlingen aan activiteiten vanwege geldgebrek. Wij verwachten dat op deze praktische
manier daadwerkelijk kan worden gewerkt aan het bereiken van de doelstelling van het
beleid.
Wij vertrouwen u met onze reacties van dienst te zijn.
Hoogachtend,
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