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Beste leden en duoburgerleden van de raad,
In de raadsvergadering van 10 november 2016 is een door de fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks
ingediende motie (RM016-0022) aanvaard waarbij het college wordt opgeroepen uiterlijk het tweede kwartaal 2017
het nieuwe beleid vanaf april 2016 met betrekking tot kinderarmoede om te bouwen naar een Bergs kindpakket en
dat maximaal te communiceren.

Vrijwilligers leveren vanuit hun grote maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke bijdrage aan de werking van
het armoedebeleid.
In het kader van de optimalisatie van het armoedebeleid zijn twee bijeenkomsten gehouden voor vrijwilligers en
organisaties waarin ontwikkelingen in het armoedebeleid werden besproken en betrokkenen in de gelegenheid werden
gesteld om elkaar te ontmoeten alsmede tot uitwisseling van informatie en onderlinge afstemming of samenwerking
te komen.
Bij de 1e bijeenkomst stond Stichting Leergeld centraal. Bij de 2e bijeenkomst in de pop-up store stonden centraal
WijZijn Traverse Groep en Vraagwijzer. Een 3e bijeenkomst staat gepland voor november bij Stichting Samenwerken.
Zoals naar aanleiding van de motie kinderarmoede door de portefeuillehouder Sociale Zaken bij de behandeling van
het beleidskader 2018 werd uiteengezet, is inmiddels de Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie
door schoolgaande kinderen ook opengesteld voor ouders met een inkomen boven 120 0A van het sociaal minimum
die in een problematische schuldensituatie verkeren. Hun netto besteedbaar inkomen is uiteindelijk ook op of onder het
sociaal minimum. Voorts worden de extra kosten die aan zogenaamde themaklassen in het middelbaar onderwijs zijn
verbonden, zoals bij een sportklas of technasium, meegenomen. Zo ook de extra kosten bij noodzakelijke aanvullende
studiebegeleiding (bijles). Aanvullende studiebegeleiding op het reguliere onderwijs kan soms noodzakelijk zijn om
achterstanden in één of meer vakken weg te werken. Ook kan meer uitleg nodig zijn om een bepaald vak, zoals
bijvoorbeeld wiskunde, helemaal te kunnen doorgronden. Ook de gelijktijdige verstrekking van een fiets en een laptop
of tablet bij het volgen van middelbaar onderwijs wordt mogelijk. Een keuze hiertussen hoeft niet meer te worden
gemaakt.
Ook Stichting Jarige Job is meegenomen in de regeling. Deze stichting maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen van
4 jaar tot en met 12 jaar. Kinderen die hun verjaardag eigenlijk niet kunnen vieren, omdat daar geen geld voor is.
Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél
mogelijk te maken. Jarige Job geeft eveneens geen geld maar een verjaardagsbox.

Het college heeft op 4 juli 2017 de aangepaste regeling vastgesteld met als ingangsdatum het nieuwe schooljaar,
1 augustus 2017. Hiermee is het kindpakket wederom uitgebreid.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar worden samen met Leergeld alle scholen op de Brabantse Wal voorzien van
flyers over de (uitgebreide) voorzieningen, die dan aan iedere leerling wordt uitgereikt. Hiermee bereik je de doelgroep
zo gericht mogelijk. De Jeugdraad zal ook worden benaderd.
Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie "Geen kind mag opgroeien in armoede”. Wij vertrouwen erop u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd.
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