Gemeente Delft
t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 78
2600 ME Delft
Betreft: Advies besteding 100.000 euro voor kinderen in armoede
Datum: 19 februari 2018
Geacht College,
Wij richten ons tot u met een ongevraagd advies over de besteding van de vorig jaar door u
gereserveerde 100.000 euro voor Delftse kinderen in armoede. Van uw programmeur
begrepen wij dat nog geen uitvoering is gegeven aan de motie over dit onderwerp zoals 30
november 2017 door de gemeenteraad aangenomen. Met inachtneming van deze motie en het
rapport van de Delftse Rekenkamer ‘Armoede in Delft’, adviseren we u hierbij het volgende.
Insteek
Terwijl wij dit advies schrijven, treft ons een tekst op de site van www.gemeente.nu:
‘De overheidsdienstverlening staat aan de vooravond van een fundamentele transformatie. Er
ontstaat een nieuwe zienswijze, waarbij de doelstellingen en behoeften van burgers het
vertrekpunt zijn voor diensten die gemeenten bieden. Dat vergt van overheden dat zij van
buiten naar binnen redeneren in plaats van andersom.’1
Als gemeente naar de burger – lees de kinderen in armoede – toegaan, is in lijn met het in een
eerder advies door ons aangehaalde rapport van de WRR.
Wij adviseren de gemeente:
• Om naast of in plaats van dat wat op www.delft.nl staat aangegeven over het kindpakket,
aan te sluiten bij de landelijke site www.kindpakket.nl. Via die site kunnen zowel ouders en
intermediairs aanvragen doen. Andere gemeenten maken hier al gebruik van;
• Om scholen en kinderdagverblijven/centra als intermediairs te gebruiken voor het
doorgeven van de (nieuwe) mogelijkheden. Een en ander is tevens in lijn met ‘meer
populatiegericht en minder vanuit de regelingen werken’ zoals de Delftse Rekenkamer dat
in haar rapport ‘Armoede in Delft’ voorstelt.
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Intro column van Artemus Nicholson, Managing Consultant bij PA Consulting Group op www.gemeente.nu
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•

Om als richting aan te houden: een vrije besteding per kind van een gezin dat onder 130%
van het sociaal minimum leeft (de inkomensgrens die in Delft ook voor de AV geldt).

Bovenstaand van harte bij u aanbevelend en in de hoop dat er momenten van blijheid ontstaan
bij kinderen die opgroeien in een sfeer van schaarste.
Wij vernemen graag uw reactie. Overbodig te zeggen dat we tot toelichting bereid zijn, nog
liever: we komen graag met u in gesprek over bovenstaande.

Met vriendelijke groet,

Harry ter Braak
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Delft

PM: Rond het tot stand komen van dit advies is gesproken met enkele minima, met mensen
die met deze groep te maken hebben en met de directie van basisschool De Horizon en andere
scholen.
Nuttige links:
www.kindpakket.nl
www.kansenvoorallekinderen.nl/gemeenten
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