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Verordening Kinderparticipatie
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

De gemeente heeft de plicht om de Wet werk en bijstand (WWB) uit te voeren. Landelijk is vastgesteld
dat de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen van arme ouders beter kan en beter moet.
De WWB legt daarom de gemeente de verplichting op om de maatschappelijke participatie van
schoolgaande kinderen te regelen en vast te leggen in een verordening.
Wij stellen voor om de Verordening Kinderparticipatie vast te stellen waarin voorzieningen voor sport en
cultuur in natura verstrekt worden aan ouders van ten laste komende kinderen tot en met 17 jaar met een
inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
B.

Voorgesteld besluit

1. De verordening Kinderparticipatie vast te stellen met ingang van 1 oktober 2012.
C.

Inleiding

Staatsecretaris Klijnsma van SZW heeft met haar brief van 12-05-2009 het opgesteld rapport “ Kunnen
alle kinderen meedoen? ” van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan de Tweede Kamer gestuurd.
Uit onderzoek van het SCP bleek dat 30-37% van de kinderen in gezinnen met een inkomen beneden de
120% van het sociale minimum van 5 tot 17 jaar niet meedoen aan maatschappelijke participatie. In
aansluiting hierop heeft staatsecretaris Aboutaleb met gemeenten een convenant afgesloten onder de titel
“Kinderen doen mee”. De gemeenten Heeze- Leende en Valkenswaard hebben om 1-1-2009 dit
convenant afgesloten en zijn gestart met de stimuleringsregeling maatschappelijke participatie en zijn
gaan deelnemen aan het Brabants Jeugd Sportfonds. Deelname aan het Brabants Jeugd Sportfonds is
gestopt op 1-1-2012.
In 2011 werd de Wet werk en bijstand (WWB) met een wetsvoorstel gewijzigd ten behoeve van de
participatie van schoolgaande kinderen. De gemeenten werden verplicht om een verordening op te stellen
met betrekking tot het verlenen van categoriale bijzondere bijstand voor de kosten in verband met
maatschappelijke participatie voor schoolgaande kinderen uit arme gezinnen.
De wettelijke grondslag voor de verordening Kinderparticipatie is geregeld in artikel 8 lid 1 onderdeel g,
artikel 8 lid 2 onderdeel d en artikel 35 lid 5 en lid 9 van de Wet werk en bijstand.
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De raad heeft in 2009 en 2010 voorstellen voor ondersteuning van participatie van de burgers vastgesteld
te weten:
• Het collegebesluit augustus 2008 om participatie van de burgers te stimuleren door niet- gebruik van
voorzieningen tegen te gaan;
• Kadernota: ‘Een andere manier van werken om burgers te ondersteunen bij hun participatie in de
maatschappij’ 2009;
• Verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie 2010
Het doel van de Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie is het stimuleren van het
maatschappelijk participeren bij inwoners met een laag inkomen.
De centrale vraag is: Hoe kunnen we de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen van arme
ouders in de gemeente Valkenswaard verbeteren?
D.

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat er in de gemeente Valkenswaard 100 schoolgaande kinderen van minder
draagkrachtige ouders in staat gesteld worden om deel te nemen aan sport en cultuur.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Door de verordening Kinderparticipatie bieden we ouders met een laag inkomen de mogelijkheid om een
voorziening in sport en of cultuur aan te vragen om de maatschappelijke participatie van hun kinderen te
bevorderen. Door de voorziening niet in een geldbedrag maar in natura te verstrekken wordt gerealiseerd
dat het geld ingezet wordt voor het doel waarvoor het toegekend wordt.
Door te kiezen om de voorziening door de teams Sport en Cultuur te laten verstrekken zal de voorziening
laagdrempelig zijn voor inwoners. Ook kan gebruik gemaakt worden van de contacten tussen de teams
Sport en Cultuur met verenigingen en organisaties. Deze kunnen als intermediair fungeren.
F.

Financiën

De verordening Kinderparticipatie is onderdeel van de WWB bijzonder bijstand. Uitgaande van 100
aanvragen van maximaal € 225 is er een budget van € 22.500 nodig. In de begroting is budget voor
bijzondere bijstand opgenomen. Dit budget is toereikend.
G. Vervolgstappen

•
•
•
•

Implementatie van de verordening Kinderparticipatie;
Communicatie naar burgers en intermediairs;
Standaard worden aanvragen en afhandelingen geregistreerd in GWS;
Evaluatie in 2015.

H. Communicatie

Publicatie in lokaal weekblad en melding landelijke site m.b.t. verordeningen
Opnemen in www.swirechtopbijstand.nl en in het handboek van Schulinck
Intermediairs informeren
2

Raadsvoorstel

I.

Bijlage(n)

1. Verordening Kinderparticipatie
2. Advies van de cliëntenraad WWB
J.

Ter inzage liggende stukken

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 2012, nummer ….;
Gelet op 8 lid 1 onderdeel g, artikel 8 lid 2 onderdeel d en artikel 35 lid 5 en 9 van de Wet werk en bijstand;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 13-09-2012
BESLUIT
1. Verordening Kinderparticipatie WWB 2012 vast stellen met ingangsdatum 1 oktober 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 27-09-2012
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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