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Op 19 februari 2018 heeft u een (ongevraagd) advies uitgebracht over de 
besteding van € 100.000,- voor kinderen in armoede. Hartelijk dank voor dit 
advies. 
 
Aanleiding voor uw advies is het rapport van de Delftse rekenkamer over 
het armoede beleid en de motie die de gemeenteraad op 30 november 
2017 heeft aangenomen.  
In die motie draagt de gemeenteraad het college op: 
- Om de € 100.000,- vanuit het Rijk voor de bestrijding van armoede 

populatiegericht in te zetten d.w.z. na te gaan wat de behoeften van 
de doelgroep zelf zijn 

- Hierbij (naast bv hulporganisaties en ouders) expliciet de kinderen 
zelf te betrekken. 

 
Naar aanleiding van uw advies was er op 28 maart een gesprek tussen 
enkele leden van de ASD en de programmeur Werk en Inkomen. Tijdens 
dat gesprek is informatie gedeeld over de verschillende regelingen die er in 
Delft zijn voor kinderen in armoede en heeft u uw advies nader toegelicht.  
 
U geeft als eerste advies om gebruik te maken van het kindpakket. Tijdens 
het gesprek bleek dat u het vooral belangrijk vindt dat armoedebeleid niet 
alleen gericht is op noodzakelijke voorzieningen voor kinderen, maar dat het 
ook belangrijk is dat er aandacht is voor leuke activiteiten. Dat vinden wij 
ook belangrijk. 
In Delft stellen we daarvoor de Delftpas gratis ter beschikking aan kinderen 
uit huishoudens met een laag inkomen. Met de Delftpas kunnen kinderen 
bijvoorbeeld gratis naar attractiepark Duinrell, diverse musea, waaronder 
het science-centre Delft of gratis zwemmen.  
 
Het tweede advies dat u geeft is om scholen en kinderdagverblijven/centra 
als intermediairs te gebruiken voor het doorgeven van de (nieuwe) 
mogelijkheden. 
Op de Delftpas van kinderen uit huishoudens met een laag inkomen staat 
ook een tegoed voor de schoolkostenregeling. Tevens kunnen scholen de 
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vrijwillige ouderbijdrage via de Delftpas vergoed krijgen. Wij hebben over dit 
onderwerp regelmatig contact met de scholen.  
Voor het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds kunnen leerkrachten al als 
intermediair optreden.  
Scholen geven echter ook aan dat er veel van hen en hun leerkrachten 
gevraagd wordt.  
Uw suggestie om ook kinderdagverblijven als intermediairs te benutten 
zullen wij nader onderzoeken. 
 
Tot slot geeft u het advies als richting aan te houden een vrije besteding per 
kind van een gezin dat onder 130% van het sociaal minimum leeft. 
 
Het huidige college heeft inmiddels een reactie gegeven op een andere 
motie van 30 november 2017 (registratienummer 3670629, zie bijlage). Uit 
onze reactie blijkt dat elke verhoging van de inkomensgrens financiële 
consequenties met zich meebrengt. In dit onderdeel van Uw advies geeft u 
geen onderbouwing waarom u kiest voor een inkomensgrens van 130%, en 
niet voor bijvoorbeeld 120%. 
 
De gemeenteraad en het nieuw te vormen college zullen keuzes maken 
over een eventuele verhoging van de inkomensgrenzen en de middelen die 
hiervoor beschikbaar zijn.  
 
Hartelijk dank voor het meedenken met deze motie.  
 
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
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