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Gevraagde beslissing college:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Voorne Putten.

De commissie informeren over:
1. Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld.
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Samenvatting

Stichting Leergeld is een belangrijke partner van de gemeente in het bestrijden van kind armoede.
Bijgevoegd jaarverslag gaat over 2016. Over dat jaar was er geen subsidierelatie tussen

Stichting

Leergeld en de gemeente Brielle. Gelet op de huidige subsidierelatie, die in 2017 is gestart - is het van
belang om kennis te nemen van de mogelijkheden en werkwijze van Stichting Leergeld, middels het
jaarverslag over 2016.
De Stichting die haar werkgebied op Voorne Putten heeft, heeft een functie als intermediair tussen
instellingen, verenigingen en scholen waar het gaat om specifiek 'armoedebestrijding onder kinderen'.
Stichting Leergeld ontvangt voor haar werkzaamheden onder andere een subsidie ingevolge de
'Klijnsma' gelden (vanaf 2017). Deze middelen zijn bedoeld zijn om armoede onder kinderen te
bestrijden. Voor de gemeente Brielle is dit een bedrag van

ruim €50.000 per jaar. Dit bedrag wordt

vanaf 2017 structureel toegevoegd aan de begroting. In 2017 zijn deze gelden onder andere ingezet bij
de Stichting Leergeld en de Voedselbank Brielle. Om adequaat te reageren op signalen van armoede en
sociale uitsluiting is er structureel overleg tussen de beleidsmedewerkers van de gemeente en Stichting
Leergeld Voorne Putten. Over 2016 zijn er geen middelen verstrekt aan Stichting Leergeld.

1.

Inleiding
Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van
kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen
weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld
biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om
activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of
welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een
sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een
springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en
eigenwaarde krijgen. In het project ‘armoedebestrijding onder kinderen’ is
stichting Leergeld een belangrijke partner. De stichting faciliteert thans zo’n 22
Brielse kinderen met een geldelijke bijdrage in de kosten van onderwijs en
sport.

2.

Beoogd effect
Om

alle

kinderen

gelijke

kansen

te

bieden,

kunnen

maatschappelijke

organisaties, zoals Stichting Leergeld ingezet worden om met regionale
activiteiten gericht op het bereiken van kinderen die bekend zijn met armoede
door middel van natura voorzieningen sociale uitsluiting te voorkomen. Uit het
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jaarverslag 2016 blijkt dat Stichting Leergeld over een netwerk beschikt en er
donaties zijn van de kerken en zakelijke netwerkorganisatie.

3.

Argumenten
Het blijft van groot belang om het tegengaan van armoede onder kinderen
hoog op de agenda te houden. Inmiddels zijn er belangrijke stappen gezet om
alle kinderen in Brielle zoveel als mogelijk mee te laten doen in de
samenleving. Stichting Leergeld is hierin een belangrijke partner. Regelmatig
is er overleg tussen de portefeuillehouder, beleidsambtenaren en Stichting
Leergeld om armoedesignalen te bespreken en preventief te handelen, zodat
de betrokken kinderen niet worden uitgesloten van deelname aan de
samenleving.

4.

Draagvlak en risico’s
Momenteel bereikt Stichting Leergeld in Brielle 22 kinderen per jaar vanuit eigen
geworven fondsen.
Om meer kinderen in Brielle te helpen via de stichting Leergeld is een bijzondere
inspanning nodig.

Leergeld zorgt voor folders bij alle basisscholen van Brielle

De contacten met de Voedselbank worden geïntensiveerd.

De afdeling sociale zaken van de gemeente brengt de doelgroep in contact met
Leergeld

Ouders, die reeds contact hebben met Stichting leergeld voor hun kind, wordt
gevraagd Leergeld te promoten in hun kennissenkring
Doel is het aantal kinderen, dat Stichting Leergeld in Brielle helpt in 2018 te
verdubbelen. Met het huidig aantal vrijwilligers van 8 personen wordt dit een pittige
excercitie. Stichting Leergeld zal de komende maanden een inspanning doen om
het aantal vrijwilligers flink uit te breiden. Hierdoor wordt de slagkracht van
Stichting Leergeld groter en is zij beter in staat om adequaat te reageren op
armoedesignalen door kinderen.

5.

Aanpak/uitvoering
Stichting Leergeld werkt als intermediair tussen de scholen en de gemeente. Waar er
sprake is van armoedesignalen door kinderen, wordt dit

door de verschillende

schooldirecties van de Brielse Scholen aan stichting Leergeld. Ook worden armoede
signalen besproken in het reguliere overleg tussen de betrokken wethouder en de
schooldirecties. Door deze signalen met stichting Leergeld te bespreken, wordt op een
systematische wijze uitvoering gegeven aan de bestrijding van kindarmoede.
meeste gevallen is dat een financiële bijdrage voor het kind.
lidmaatschap

vaan

bijvoorbeeld

een

voetbalclub,

In de

Het gaat dan om

sportkleding

enzovoort.

In

voorkomende gevallen kan stichting Leergeld ook bijspringen bij de aankoop van
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schoolboeken of de kosten van een schoorreis. Voor deze laatste onderwerpen hebben
de meeste scholen een noodfonds waaruit geput kan worden.

6.

Communicatie

Stichting Leergeld maakt gebruik van bestaande netwerken op scholen en via de
voedselbank in Brielle. Tevens maakt zij deel uit van het zogenaamd ‘vangnet’ overleg in
Brielle, wat door de wethouder is geinitieerd.
Communicatie over kindarmoede zal met name in de genoemde netwerken plaatsvinden.
Spreken over het onderwerp ‘kindarmoede’ is spreken over mensen en hun kinderen.
Situaties die gevoelig liggen en waar met de nodige zorg in het kader van de privacy over
wordt gesproken en overlegd. Dit gebeurt altijd in een ‘sfeer van vertrouwelijkheid’, met
een grote nadruk op de integriteit van de bestuurders vrijwilligers van stichting Leergeld.

7.

Organisatorische en /of personele aspecten
Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Ten tijde van het schrijven van dit advies
zijn dat er 8. Omdat Stichting Leergeld een belangrijke partner is van de gemeente om
kind armoede en daarmee sociale uitsluiting te bestrijden wordt het aantal vrijwilligers
uitgebreid. Hiervoor wordt gericht een wervingsactie gehouden. Het spreekt voor zich
dat

dit

mensen

moeten

zijn

met

een

grote

affiniteit

met

kinderen

in

achterstandsituaties.

8.

Juridische aspecten
De gemeente Brielle en Stichting Leergeld hebben een meerjarige ‘subsidierelatie’.

9.

Kosten, baten en dekking
Over het jaar 2016 zijn er geen middelen verstrekt aan stichting Leergeld.
De zogenaamde Klijnsmagelden, als onderdeel van de armoedebestrijding onder
kinderen, zijn in 2017 voor het eerst aan de gemeente verstrekt.
De kosten over 2017 die gemoeid zijn met dit project staan onder 60.614.00.21 van
de begroting (Bijzondere Bijstand - Beleid). Voor armoedebestrijding onder kinderen is
een bedrag van €50.199 gereserveerd onder nummer 4423036 als onderdeel van de
Bijzondere bijstand.
Inmiddels is aan Stichting Leergeld een bedrag van €5.500,- toegekend. Er is een
bedrag gereserveerd van €2.800,- voor speelgoedbonnen. Dit in samenwerking met de
voedselbank Brielle.

10.

Advies

Kennis te nemen van het jaarverslag van Stichting Leergeld.
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Bijlage(n):




Jaarverslag Stichting Leergeld 2016.

bijlagen meezenden
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