Cliëntenraad W&I Wassenaar
CRW
Wassenaar, 25 februari 2018.
Aan Tineke Bouchier
Onderwerp: Advies op het “voorstel verruiming Kind pakket Wassenaar met ingang van 2018”.

Geachte mevrouw Bouchier/beste Tineke,
De CRW heeft het afgelopen jaar over plannen voor besteding van de Klijnsmagelden op
meerdere niveaus van overleg vragen gesteld.
De CRW is dan ook content met het feit dat er nu een concreet bestedingsvoorstel ligt en
dat de CRW in de gelegenheid is gesteld daarover advies te geven.
De CRW kan zich geheel vinden in de voorstellen 1 t/m 5 zoals opgenomen in het Raadsvoorstel.
1. Het bedrag aan Stichting Leergeld Wassenaar jaarlijks te verhogen met
€ 20.000 voor de aanpak van armoede onder kinderen tot 18 jaar;
2. Een bedrag van € 20.000 jaarlijks in te zetten voor het mogelijk maken van het
behalen van een zwemdiploma voor kinderen in minima gezinnen;
3. Een bedrag van € 10.000 jaarlijks in te zetten voor het bieden van peuteropvangmogelijkheden voor kinderen in minimagezinnen (geen eigen bijdrage);
4. Een regeling vergoeding schoolkosten voor kinderen in het basisonderwijs in te
stellen.
De CRW gaat er van uit dat de punten 1 t/m 4 de verruiming van het Kind pakket omschrijven.
De CRW is content met punt 5 waarin wordt voorgesteld die punten ook toegankelijk te maken voor gezinnen met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm.

Met vriendelijke groet,
namens de CRW.
Syb van Dijk,
voorzitter.

Overblijvende vragen en aandachtspunten zijn:
 Het nog nader bepalen van de doelgroep die gebruik zal kunnen gaan maken van peuteropvangmogelijkheden roept de volgende vragen op:
- bestaat de doelgroep niet, zoals uit punt 5 valt op te maken, uit alle kinderen van 2
tot 4 jaar waarvan het inkomen van de ouders onder 130% van de geldende bijstandsnorm ligt?
 Klopt het dat de beschikbaarstelling van de gelden ten behoeve van de voorstellen 1, 2
en 4 gelijk zal lopen met de periode waarin de overheid de Klijnsmagelden beschikbaar
stelt?

