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Geachte leden van de gemeenteraad van Huizen,
Op 7 januari 2019 heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke raadsvragen gesteld over de besteding
van de Klijnsma-gelden.
Aanleiding
De vragen worden gesteld naar aanleiding van de Sint- en kerstactie in 2018 voor kinderen uit
nninimagezinnen.
Grondslag
Op basis van artikel 47.4 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad 2015 worden vragen van een raadslid door het college van burgemeester en wethouders
schriftelijk beantwoord en geadresseerd aan de gehele raad.
De beantwoording van de vragen van GroenLinks wordt derhalve middels deze brief met uw raad
gedeeld.
Vragen
Onderstaand leest u de door GroenLinks gestelde vragen en de antwoorden daarop.
Vraag 1
Welke richtlijnen zijn/worden er gehanteerd om de Klijnsma-gelden toe te kennen?
Antwoord
De Klijnsma-gelden worden ingezet op basis van het kindarrangement dat begin 2018 door de raad van
de gemeente Huizen is vastgesteld. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een regeling uit het
kindarrangement is dat een kind niet ouder is dan 17 jaar en het gezinsinkomen niet hoger is dan 120%
van de geldende bijstandsnorm.
Vraag 2.
Is er een duidelijk overzicht voor mensen waar (welk bedrag) ze wanneer (onder welke omstandigheden)
recht hebben op (bijzondere) bijstand?
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Antwoord
Op de website van de gemeente Huizen is informatie te vinden over bijzondere bijstand en andere
minimaregelingen. https://www.adviesinformatie.nl/digitaal-sociaalplein/regelingen 42953/item/bijzondere-biistand 12841 html.
Vraag 3.
Wat wordt er gedaan voor mensen die op bijstandsniveau leven en niet weten waar ze moeten
aankloppen voor bijzondere bijstand?
Antwoord
Mensen met een bijstandsuitkering of mensen die gebruik maken van bijzondere bijstand kennen wij.
Deze doelgroep wordt door consulenten actief geïnformeerd over de regelingen waarvan gebruik
gemaakt kan worden. Maar er zijn veel meer mensen die recht hebben op hulp en dit vaak niet of
onvoldoende weten. De gemeente is daarom bezig met een communicatieplan dat er onder meer op is
gericht om ook moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken. Het kindarrangement geldt ook voor
gezinnen met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm. Deze gezinnen zouden kunnen worden
beschouwd als een moeilijk bereikbare doelgroep omdat zij tot nu toe niet in aanmerking kwamen voor
een minimaregeling. De gang naar de gemeente is voor hen minder vanzelfsprekend.
Voor het kindarrangement geldt daarnaast dat dit momenteel wordt doorontwikkeld. Daarbij ligt de focus
op een verduidelijking over welke regelingen er zijn maar vooral ook op een laagdrempeliger manier van
aanvragen die digitaal "buiten de muren" van het gemeentehuis kan worden gedaan. De bedoeling is om
daarmee ook een groep inwoners te bereiken die wel recht hebben op regelingen maar niet direct
behoefte hebben aan een intensiever contact met de gemeente. Vanzelfsprekend worden deze inwoners
wel gewezen op de hulp die de gemeente kan bieden op de verschillende terreinen binnen het sociaal
domein.
Vraag 4.
Zijn de Wajongers en werkende armen met kinderen meegenomen in de richtlijnen om de Klijnsmagelden uit keren?
Antwoord
Alle gezinnen met kinderen tot 18 jaar en met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm zijn
meegenomen in de richtlijnen.
Vraag 5.
Wat is er nodig om de betrokkenen in de toekomst beter te monitoren en in 2019 wel een extraatje te
kunnen geven?
Antwoord
Zoals bij vraag 3. aangegeven is de gemeente bezig met een manier om het aanvragen van regelingen
laagdrempeliger aan te bieden. Dit moet leiden tot een ruimer gebruik ervan. Wel geldt dat er een
inkomenstoets moet plaatsvinden of op zijn minst sprake moet zijn van bijstandsniveau "onder de
streep", bij bijvoorbeeld schulden, om te kunnen bepalen of iemand recht heeft op een regeling. De
gemeente kan daarom alleen iets extra's doen voor inwoners waarvan we de financiële situatie hebben
getoetst.
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Vraag 6.
Kan er dit jaar in de pers aandacht aan geschonken worden dat mensen zich kunnen inschrijven?
Antwoord
De Sint- en kerstactie is in 2017 en 2018 georganiseerd met de kennis die we hadden van het bestaande
bestand. Met de extra aandacht die er komt voor minimaregelingen in het algemeen en het
kindarrangement in het bijzonder verwachten wij voor 2019 en verder de doelgroep voldoende te
bereiken.
Vraag 7.
Hoe kan de communicatie in de toekomst zo optimaal mogelijk verlopen teneinde geen mensen uit te
sluiten die wel in aanmerking komen voor het extraatje?
Antwoord
Wij verwachten dat het laagdrennpeliger aanbieden van het kindarrangennent hierin zal voorzien.
Daarnaast zal ook in het op handen zijnde communicatieplan extra aandacht zijn voor
informatieverstrekking en bereik. Van belang is dat inwoners die informatie krijgen die voor hen
belangrijk is.
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Aan het college van burgemeester en wethouders
Huizen, 7 januari 2019
Onderwerp: raadsvragen over besteding Klijnsma-gelden
Geacht college,
Op grond van artikel 47 van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad 2015”, heb ik vragen aan uw college over besteding Klijnsma-gelden.
Aanleiding voor mijn vragen is het volgende.
GroenLinks juicht het initiatief toe dat uw college in de aanloop naar de afgelopen kerstdagen
cadeaupakken heeft uitgereikt aan gezinnen met kinderen die van een minimuminkomen moeten
leven. Het leven rond een sociaal minimum legt een zwaar beslag op hun bestaan.
De zogenaamde Klijnsma-gelden zijn bedoeld voor kinderen uit gezinnen die van een minimum leven.
Uw college heeft er voor gekozen om de gelden te besteden aan 225 gezinnen met bijstand of
bijzondere bijstand. Echter, er zijn gezinnen zijn die hun uiterste best doen om hun eigen broek op te
houden en ook op bijstandsniveau leven maar niet aankloppen voor hulp, omdat ze niet op de hoogte
zijn dat ze eventueel in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand.
Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen.
1. Welke richtlijnen zijn/worden er gehanteerd om de Klijnsma-gelden toe te kennen?
2. Is er een duidelijk overzicht voor mensen waar (welk bedrag) ze wanneer (onder welke
omstandigheden) recht hebben op (bijzondere) bijstand?
3. Wat wordt er gedaan voor mensen die op bijstandsniveau leven en niet weten waar ze moeten
aankloppen voor bijzondere bijstand?
4. Zijn de Wajongers en werkende armen met kinderen meegenomen in de richtlijnen om de
Klijnsma-gelden uit te keren?
5. Wat is er nodig om de betrokkenen in de toekomst beter te monitoren en in 2019 wel een extraatje
te kunnen geven?
6. Kan er dit jaar in de pers aandacht aan geschonken worden dat mensen zich kunnen inschrijven?
7. Hoe kan de communicatie in de toekomst zo optimaal mogelijk verlopen teneinde geen mensen
uit te sluiten die wel in aanmerking komen voor het extraatje?
Ik verzoek u de vragen zo mogelijk tijdig voor de raadsvergadering van 7 februari a.s. schriftelijk te
beantwoorden. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan verzoek ik om mondelinge beantwoording van
de vragen in die raadsvergadering.
M. van den Berge (GroenLinks)

