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vaststellen van de Verordening Maatschappelijke Participatie 2019.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

In de Verordening Maatschappelijke Participatie is geregeld welke voorzieningen de gemeente Hengelo kent
voor mensen met een laag inkomen en hun ten laste komende kinderen. Met het college is gesproken over
het minimabeleid en het kindpakket. Hengelo ontvangt € 450.302 per jaar voor de bestrijding van de
gevolgen van kinderarmoede. De gemeenteraad is geïnformeerd over de inzet van deze middelen voor 2019
en verder. De wens van de raad dat kinderen waarvan de ouders in de schuldhulpverlening zitten ook in
aanmerking komen voor een kindpakket, is hierin opgenomen. Verder zijn de bedragen voor schoolkosten
verhoogd naar € 150 voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar en € 240 voor kinderen van 12 tot en met 17
jaar en is de kledingbon verhoogd naar € 100 voor het nieuwe subsidiejaar.
Verder is de verordening verduidelijkt door zogenoemde technische wijzigingen. Deze nieuwe verordening
vervangt de Verordening Maatschappelijke Participatie 2018.
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AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Met ingang van 1 januari 2017 ontvangt de gemeente Hengelo structureel € 450.302 per jaar ter
bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede. Dit heeft geleid tot uitbreiding van het Kindpakket. Het
college heeft met u van gedachten gewisseld over hoe toe te werken naar een meer preventief en integraal
armoedebeleid, waarbij gezamenlijk de conclusie is getrokken dat het zogenoemde ‘pleisters plakken’ ook
nodig blijft.
Op basis van de ervaringen over de afgelopen 2 jaren zijn de inzet van de extra middelen, en dus ook de
bijdragen van het Kindpakket, steeds verder en beter afgestemd. Dit heeft geresulteerd in een structureel
(kind)pakket met maatregelen voor het jaar 2019 en volgende. Met een informerende brief bent u
geïnformeerd over de inzet van de extra middelen ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede voor
de komende jaren. In diezelfde brief is aangegeven om hieraan op een correcte manier uitvoering te
kunnen geven, de Verordening maatschappelijke participatie hierop is aangepast. De Verordening
Maatschappelijke Participatie 2019 ligt nu voor.
INHOUD VAN HET VOORSTEL

Algemeen
De Verordening Maatschappelijke Participatie 2019 regelt diverse voorzieningen welke de gemeente
Hengelo kent voor mensen met een laag inkomen en hun ten laste komende kinderen. De verordening is
voor wat betreft het Kindpakket een vertaling van hetgeen waarover u middels de hiervoor genoemde brief
bent geïnformeerd. Voor de volledigheid is de brief nogmaals bijgevoegd als bijlage. Daarnaast is van de
gelegenheid gebruik gemaakt de verordening op een aantal punten tekstueel te verduidelijken en/of
technische wijzigingen aan te brengen.
Deze Verordening Maatschappelijke Participatie 2019 vervangt de Verordening Maatschappelijke
Participatie 2018. Laatstgenoemde dient dan ook tegelijk met de vaststelling van de nieuwe verordening
door u te worden ingetrokken.
Wijzigingen
Ten opzichte van de Verordening Maatschappelijke Participatie 2018 worden de volgende wijzigingen in de
Verordening Maatschappelijke Participatie 2019 voorgesteld:
Artikel 2 Rechthebbenden
Met het toevoegen van een lid 4 is de doelgroep van rechthebbenden uitgebreid. Kinderen van ouders in
een wettelijk of minnelijk traject van de schuldhulpverlening kunnen ook voor het kindpakket in
aanmerking komen.
Artikel 4 Kindpakket
Tekstuele wijzigingen aangebracht door:
schoolfonds te vervangen door schoolkosten,
sport- en cultuurfonds te vervangen door bijdrage educatieve en maatschappelijke activiteiten, en
identiteitsbewijs te vervangen door identiteitskaart.
Aan de opsomming van het kindpakket is toegevoegd: speel-o-theek.
Verder is een lid 3 toegevoegd, waarmee is geregeld dat de bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur
voor sportieve en culturele activiteiten voor kinderen tot en met 17 jaar een voorliggende voorziening is.
Artikel 6 Fiets
In de tekst en in de uitvoering vinden wijzigingen plaats. Een fiets wordt verstrekt aan kinderen vanaf 8
jaar. In eerste instantie worden er geen geldbedragen (meer) voor een fiets verstrekt, maar enkel in
natura. Slechts in uitzonderlijke situaties blijft een geldbedrag mogelijk.
Artikel 7 Schoolkosten
De term studiekosten wijzigen in schoolkosten en de bedragen aan schoolkosten wijzigen van € 110 in
€ 150 per jaar voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar en van € 200 in € 240 per jaar voor kinderen van 12
tot en met 17 jaar.
Artikel 11 Vakantieactiviteiten
Deel van de zin: ‘voor alle tot het gezin behorende personen.’ verwijderen. Dit voegt niets toe en zorgt
alleen voor verwarring.
U

U

U

U

U

Artikel 12 Computer
In het artikel alleen de computer noemen. In de toelichting opnemen dat men kan kiezen tussen een
desktop of laptop. Daarnaast in dit artikel noemen dat een computer van vijf jaar of ouder gelijk staat aan
“geen computer”.
Artikel 14 Identiteitskaart
Identiteitsbewijs vervangen door ‘Identiteitskaart’. De identiteitskaart wordt in natura verstrekt.
Artikel 15 Speel-o-teek
De specifieke speel-o-theek is vervangen door een algemene term: “speel-o-theken in Hengelo”.
U

U

U

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

FINANCIËLE ASPECTEN

De Verordening Maatschappelijke Participatie 2019 is een vertaling van de maatregelen waarover u
middels bijgevoegde brief bent geïnformeerd. Alle maatregelen kunnen, zoals ook uit bijgevoegde
raadsbrief met doorrekening blijkt, uit het hiervoor beschikbare budget worden voldaan.

BIJLAGE(N)

Bijlage 1: Verordening Maatschappelijke Participatie 2019
Bijlage 2: raadsbrief Inzet extra middelen ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede 2019 en
verder

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

Verordening Maatschappelijke Participatie 2019
De raad van de gemeente Hengelo,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2019;
Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;
BESLUIT
Vast te stellen de hierna volgende Verordening Maatschappelijke Participatie 2019.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders;
b. de wet: Participatiewet;
c. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
d. WSF 2000: Wet Studiefinanciering;
e. inkomensgrenzen: 120% van de normen bedoeld in de artikelen 21 en 22 van de
Participatiewet;
f. kind: ten laste komend kind;
g. schoolgaande kinderen: kinderen van 4 tot en met 17 jaar die voltijd dagonderwijs volgen;
h. subsidiejaar: tijdvak van een jaar lopend van 1 augustus tot 1 augustus van het jaar daarop
volgend;
i. kalenderjaar: tijdvak van een jaar lopend van 1 januari tot en met 31 december;
j. voorziening: bijdrage in de kosten, bijdrage in de kosten van een activiteit, voucher voor de
aanschaf in natura of betaling aan de aanbieders op basis van declaratie.
2. Alle begrippen die in deze verordening staan en die niet nader omschreven zijn hebben dezelfde
betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 2 Rechthebbenden
1. Recht op een volledige voorziening krachtens deze verordening heeft de inwoner van Hengelo,
die 18 jaar of ouder is en die een inkomen heeft, dat gelijk is aan of minder is dan de voor hem
geldende inkomensgrens.
2. Indien het inkomen hoger is dan de geldende inkomensgrens kan recht bestaan op een
gedeeltelijke voorziening. Het deel van het inkomen dat hoger is dan de inkomensgrens wordt
op jaarbasis op de voorziening(en) in mindering gebracht.
3. Degene die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in
de WSF 2000 of daarmee vergelijkbaar onderwijs volgt, kan niet zelf voor een voorziening in
aanmerking komen. Zij kunnen wel voor voorzieningen ten behoeve van hun ten laste komende
kinderen in aanmerking komen als zij wel aan de overige voorwaarden voldoen.
4. Ten laste komende kinderen van ouders die een vrijwillig of wettelijk schuldentraject volgen,
kunnen ongeacht de hoogte van het inkomen voor een kindpakket in aanmerking komen.

Artikel 3

Aanvragen

1. Het aanvragen van de voorzieningen vindt plaats middels een door het college
vastgesteld formulier.
2. De voorzieningen die in een subsidiejaar of kalenderjaar worden verstrekt, kunnen uitsluitend in
het betreffende subsidiejaar of kalenderjaar worden aangevraagd. Het is niet mogelijk met
terugwerkende kracht, over het voorafgaande subsidiejaar/jaren of kalenderjaar/jaren, voor
voorzieningen in aanmerking te komen.
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Hoofdstuk 2. Kindpakket
Artikel 4 Kindpakket
1. Het kindpakket bestaat uit een aantal voorzieningen dat in hoofdstuk 3 wordt genoemd. Het kan
bestaan uit de volgende onderdelen:
1. bijdrage voor educatieve of maatschappelijke activiteiten;
2. fiets;
3 schoolkosten;
4. zwemlessen;
5. computer;
6. kledingvoucher;
7. identiteitskaart;
8. speel-o-theek.
2. Als er ten behoeve van een kind een aanvraag wordt ingediend voor een van de
bovengenoemde voorzieningen, dan wordt deze aanvraag behandeld als een aanvraag voor het
kindpakket.
3. De bijdrage ten behoeve van kinderen tot en met 17 jaar wordt rechtstreeks uitbetaald aan de
vereniging of instelling.
4. Een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor sportieve en culturele activiteiten is voor
kinderen tot en met 17 jaar een voorliggende voorziening.

Hoofdstuk 3. Voorzieningen
Artikel 5 Sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten
1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de kosten van deelname aan
sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten.
2. De bijdrage bedraagt per subsidiejaar maximaal € 110 per persoon van 18 jaar of ouder.

3. De bijdrage bedraagt maximaal € 225 per kind tot en met 17 jaar per subsidiejaar voor de
tot het gezin behorende kinderen.
Artikel 6 Fiets
1. Burgemeester en wethouders kunnen maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste twee
jaar, een fiets verstrekken ten behoeve van kinderen vanaf 8 jaar tot en met 17 jaar.
2. De fietsen worden bij voorkeur in natura verstrekt.
Artikel 7 Schoolkosten
1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken voor een tegemoetkoming in de
schoolkosten voor schoolgaande kinderen.
2. De hoogte van deze bijdrage is voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van
a. 4 tot en met 11 jaar : € 150 per kind per subsidiejaar;
b. 12 tot en met 17 jaar: € 240 per kind per subsidiejaar.
3. De leeftijd die het kind in het subsidiejaar bereikt is bepalend. Uitgezonderd het kind dat in de
loop van het subsidiejaar 18 jaar wordt. Daarvoor is de leeftijd op 1 augustus aan het begin van
het subsidiejaar bepalend.
Artikel 8 Zwemlessen
1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken voor de kosten van zwemlessen
van een kind tot en met 17 jaar dat niet over een KNZB zwemdiploma beschikt.
2. De bijdrage bedraagt maximaal € 290 per subsidiejaar en kan maximaal twee maal per kind
worden verstrekt.

3. De bijdrage geldt voor zwemlessen in het Twentebad en bij zwemschool Riva, beiden in de
gemeente Hengelo gevestigd.
4. De bijdrage wordt rechtstreeks uitbetaald aan het Twentebad of zwemschool Riva.

Artikel 9 Bibliotheek
1. Burgemeester en wethouders kunnen per kalenderjaar een vergoeding verstrekken voor de
kosten van een abonnement van de bibliotheek te Hengelo.
2. De vergoeding wordt rechtstreeks uitbetaald aan de bibliotheek.
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Artikel 10 Voorstellingen van door de gemeente gesubsidieerde culturele instellingen
1. Burgemeester en wethouders kunnen per subsidiejaar een bijdrage verstrekken in de kosten van
voorstellingen van culturele instellingen te Hengelo, die subsidie ontvangen van de gemeente.
2. De bijdrage bedraagt 50% van de kosten van maximaal 5 voorstellingen per persoon per
kalenderjaar voor alle tot het gezin behorende personen.
3. De bijdrage wordt rechtstreeks uitbetaald aan de instelling.
Artikel 11 Vakantie(activiteit)
1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de kosten van een vakantie of
vakantieactiviteit in Nederland.
2. De bijdrage bedraagt maximaal € 25 voor een eendaagse activiteit of maximaal € 50 voor een
meerdaagse activiteit per persoon per kalenderjaar, voor alle tot het gezin behorende personen.
Artikel 12 Computer
1. Burgemeester en wethouders kunnen aan rechthebbenden een computer in natura verstrekken
ten behoeve van hun schoolgaande kinderen indien er geen computer of een computer van vijf
jaar of ouder in het gezin aanwezig is.
2. Er wordt maximaal één computer per vijf jaar per gezin verstrekt.
Artikel 13 Kledingvoucher
1. Burgemeester en wethouders kunnen eenmaal per subsidiejaar een voucher van € 100
verstrekken voor de kosten van kleding en schoenen van een kind tot en met 17 jaar.
Artikel 14 Identiteitskaart
1. Burgemeester en wethouders kunnen een identiteitskaart verstrekken aan een kind tot en met
17 jaar.
2. De Identiteitskaart wordt per kind eenmaal per vijf jaar verstrekt.
Artikel 15 Speel-o-theek
1. Burgemeester en wethouders kunnen per kalenderjaar een abonnement verstrekken voor
speel-o-theken in Hengelo.
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 16 Hardheidsclausule
Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de rechthebbende
afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot
onbillijkheden van overwegende aard leidt.
Artikel 17 Beleid
Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere
regels stellen.
Artikel 18 Vaststellen
Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks de hoogte van de voorziening opnieuw vaststellen.
Artikel 19 Onvoorziene situaties
In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet
voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.
Artikel 20 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Maatschappelijke Participatie 2019.
Artikel 21 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus
2019 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Maatschappelijke Participatie 2018.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2019,
De griffier,

De voorzitter,
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Toelichting op de Verordening Maatschappelijke Participatie
Algemeen
Deze verordening regelt diverse voorzieningen welke de gemeente Hengelo kent voor mensen met
een laag inkomen en hun ten laste komende kinderen.
Alle voorzieningen worden per subsidiejaar toegekend, met uitzondering van het abonnement van
de bibliotheek, abonnement van de speel-o-theek en bijdrage voor de vakantieactiviteiten welke
per kalenderjaar lopen.
Deze nieuwe verordening vervangt de Verordening Maatschappelijke Participatie 2018.
Wijzigingen ten opzichte van de verordening maatschappelijke participatie 2018:
artikel 2 Rechthebbenden
De doelgroep is uitgebreid. Kinderen van ouders in een wettelijk of minnelijk traject van de
schuldhulpverlening komen ook voor het kindpakket in aanmerking. Toegevoegd is een lid 4.
Artikel 4 Kindpakket
Tekstuele wijzigingen aangebracht door schoolfonds te vervangen door schoolkosten, sport- en
cultuurfonds te vervangen door bijdrage educatieve en maatschappelijke activiteiten en
identiteitsbewijs vervangen door identiteitskaart.
Aan de opsomming toegevoegd: speel-o-theek.
Toegevoegd dat een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor kinderen tot en met 17
jaar een voorliggende voorziening is.
Artikel 6 Fiets
Een wijziging in de tekst. Een fiets wordt verstrekt aan kinderen vanaf 8 jaar en bij voorkeur in
natura.
Artikel 7 Schoolkosten
De term studiekosten wijzigen in schoolkosten en de bedragen aanpassen naar € 150 en € 240 per
jaar.
Artikel 8 Zwemlessen
Ter verduidelijking opgenomen dat de bijdrage maximaal twee keer per kind kan worden verstrekt.
Artikel 11 Vakantieactiviteiten
Deel van de zin: ‘voor alle tot het gezin behorende personen.’ verwijderen. Voegt niets toe en zorgt
alleen voor verwarring.
Artikel 12 Computer
Alleen computer noemen. In de toelichting nemen we op dat men kan kiezen tussen een desktop of
laptop. Een computer van vijf jaar of ouder staat gelijk aan “geen computer”.
Artikel 14 Identiteitskaart
Identiteitsbewijs is vervangen door ‘Identiteitskaart’. Deze kaart wordt in natura verstrekt.
Artikel 15 Speel-o-teek
Specifieke speel-o-theek is vervangen door een algemene term: speel-o-theken in Hengelo
U
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Artikelsgewijze toelichting
Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.
Artikel 1. Begripsbepalingen
Er is al jaren geleden gekozen voor een eenvoudige uitvoering door geen rekening te houden met
het kunnen delen van kosten. Voor kostendelers hanteren wij dan ook de norm voor
alleenstaanden.
Artikel 2. Rechthebbenden
Mensen met een inkomen tot en met 120% van de norm voor een echtpaar of alleenstaande
kunnen in aanmerking komen voor een voorziening. Mensen, die met hun inkomen net boven deze
grens zitten, kunnen wel de regelingen aanvragen. Bij de vaststelling van de hoogte van de
bijdrage wordt rekening gehouden met het inkomen boven de 120%. Het meerdere wordt dan in
mindering gebracht op de bijdrage.
Studenten vallen niet onder het begrip rechthebbende. Kinderen van studenten kunnen wel voor
voorzieningen in aanmerking komen. Dat geldt ook voor mensen met een te hoog inkomen, maar
die of een minnelijk traject of een wettelijk traject (WSNP) in het kader van de schulphulpverlening
volgen.
Zelfstandigen kunnen tot de doelgroep rechthebbenden behoren Het is lastig te beoordelen of het
inkomen in het subsidiejaar onder/boven de inkomensgrens ligt. Jaarcijfers zijn altijd achteraf
beschikbaar. Om toch een beoordeling in het subsidiejaar te kunnen maken, uitgaan van een
schatting of voorlopige cijfers. Hierbij een advies van het ROZ betrekken. Ontvangt de aanvrager
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een uitkering van de Bbz voor levensonderhoud, dan kunnen wij aannemen dat het inkomen lager
is dan de inkomensgrens.
Artikel 4. Kindpakket
Toegevoegd dat een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor sportieve en culturele
activiteiten voor kinderen tot en met 17 jaar een voorliggende voorziening is. Hierdoor is een
bijdrage van het kindpakket voor sport of cultuur niet meer nodig. Een bijdrage van maximaal
€ 225 voor bijvoorbeeld een typcursus of andere educatieve activiteit blijft mogelijk.
Om de participatie van kinderen zoveel mogelijk te stimuleren, wordt de bijdrage voor de kosten
van de lidmaatschap/contributie rechtstreeks overgemaakt aan de vereniging of instelling. Hiermee
wordt voorkomen dat ouders alsnog besluiten het geld voor andere kosten te gebruiken en
daarnaast hoeven ouders niet eerst voor te schieten.
Artikel 5. Sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten
Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de kosten voor sportieve,
culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten. Deze activiteiten moeten in georganiseerd
verband plaatsvinden. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor educatieve en maatschappelijke
activiteiten. Onder kosten voor educatieve en maatschappelijke activiteiten wordt o.a. verstaan:
 Ko s t e n v o o r a c t iv it e it e n b ij w ijk c e n t r a e n s p e e lt u in e n in He n g e lo ;
 Co n t r ib u t ie v a n ( een vereniging van) speeltuinen;
 Co n t r ib u t ie v a n b ijv oorbeeld een vakbond of ouderenbond;
 Ko s t e n t a a lc u r s u s o f e ig e n b ijd r a g e b ij a c t iv it e it e n r o n d la a g g e le t t e r d h e id .

Per persoon van 18 jaar en ouder verstrekken burgemeester en wethouders maximaal
€ 110 per subsidiejaar. Deze bijdrage kan voor meerdere activiteiten verstrekt worden, zolang
het totaal maximumbedrag niet wordt overschreden.
De rechthebbende dient betalingsbewijzen te overleggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk
kosten maakt voor deze activiteiten.
Het is mogelijk van het bovenstaande af te wijken en maatwerk toe te passen. Het begrip
‘maatschappelijke activiteit’ moet ruim worden uitgelegd. Ook moeten wij de klant meer
zeggenschap geven waarvoor hij de bijdrage kan gebruiken.
Als twee of meer gezinsleden willen zwemmen, dan is een gezinsabonnement voorliggend op
een 10-badenkaart.
Artikel 6. Fiets
Kinderen vanaf 8 jaar tot en met 17 jaar kunnen maximaal drie keer, met tussenpozen van
tenminste twee jaar voor een fiets in aanmerking komen. Ouders kunnen voor een ten laste
komend kind een fiets aanvragen in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar.
We verstrekken de fietsen in natura door de Tactory aan de Bothastraat. Slechts in zeer bijzondere
situaties is een bijdrage voor de aanschaf van een fiets mogelijk.
Artikel 7. Schoolkosten
Het volgen van onderwijs gaat gepaard met extra kosten. Hierbij moet gedacht worden aan de
kosten van excursies, verplichte sportkleding, ouderbijdrage en schoolfonds.
Het onderdeel schoolkosten is speciaal gericht op het vergroten van de participatie van kinderen en
jongeren. Ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar kunnen een
bijdrage voor schoolkosten krijgen. Deze bijdrage is gedifferentieerd op grond van de
onderwijsvorm. Voor controledoeleinden wordt in principe met leeftijdsgrenzen gewerkt. Ouders
kunnen voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar een bedrag van € 150 per jaar per kind ontvangen
voor schoolkosten. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar kan men voor de schoolkosten € 240
per jaar per kind ontvangen.
Ouders hoeven niet aan te tonen dat ze daadwerkelijk deze kosten hebben gemaakt. Uitgangspunt
is dat ouders voor hun kinderen die naar school gaan extra kosten hebben.
Bij de schoolkosten gaan we voor de vaststelling van de leeftijd van een kind uit van de leeftijd die
het kind in het subsidiejaar bereikt. Uitzondering is het kind dat in de loop van het subsidiejaar 18
jaar wordt. Daarvoor is de leeftijd op 1 augustus aan het begin van het subsidiejaar bepalend.

Artikel 8. Zwemlessen
Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de kosten van zwemlessen
in het Twentebad te Hengelo en bij zwemschool Riva tot een bedrag van € 290 per jaar. Deze
bijdrage wordt maximaal 2 keer verstrekt. Zij verstrekken de bijdrage indien de ten laste
komende kinderen tot en met 17 jaar van de rechthebbende niet beschikken over een KNZB
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zwemdiploma (voorheen ZwemABC). De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt aan het
zwembad.
Artikel 9. Abonnementskosten bibliotheek
Met het abonnement kan de rechthebbende alle materialen (boeken, muziek-cd's, cd-rom's,
dvd's en videobanden) bij de bibliotheek Hengelo lenen. Kinderen tot 18 jaar betalen geen
contributie.
Artikel 10. Voorstellingen van de door de gemeente gesubsidieerde culturele
instellingen
Elk gezinslid kan in aanmerking komen voor een vergoeding van de helft van de kosten van
maximaal 5 voorstellingen van een cultureel podium in Hengelo. Vooralsnog zijn als podia
aangewezen de schouwburg Hengelo en Metropool. Het is alleen mogelijk om óf vijf
voorstellingen bij te wonen in de schouwburg Hengelo óf vijf voorstellingen in Metropool.
De bijdrage in de kosten van deze voorstellingen wordt direct aan de kassa verrekend en door
de gemeente rechtstreeks aan de schouwburg Hengelo of Metropool betaald.
Artikel 11. Vakantie(activiteit)
Elk gezinslid kan in aanmerking komen voor een bijdrage van € 50 per jaar voor de kosten
van een meerdaagse vakantie of € 25 voor een eendaagse vakantieactiviteit in Nederland. In
individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken door bijvoorbeeld een bezoek aan een
dierentuin vlak over de grens toch voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Onder een
vakantieactiviteit kan worden verstaan een bezoek aan een pretpark, een dagkaart van de NS
gekoppeld aan een activiteit, etc.. Men moet aantonen, dat men de kosten heeft gemaakt of
gaat maken.
Artikel 12. Computer
Burgemeester en wethouders kunnen aan rechthebbenden ten behoeve van hun
schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar een computer verstrekken. De aanvrager kan
kiezen tussen een desktop of laptop.
Heeft men geen computer of een computer die 5 jaar of ouder is, dan kan men voor een
computer in aanmerking komen. Wij verstrekken maximaal één desktop/laptop per gezin en
niet vaker dan éénmaal in de vijf jaar.
Artikel 13 Kledingvoucher
Als onderdeel van het kindpakket kunnen we een maal per jaar een kledingvoucher
verstrekken. Dat is met ingang van het subsidiejaar 2019/2020 vastgesteld op € 100.
Artikel 14 Identiteitskaart
Eénmaal per periode van 5 jaar betalen wij de kosten van aanschaf van een identiteitskaart
van een kind tot en met 17 jaar rechtstreeks aan Burgerzaken. Met de beschikking op de
aanvraag kindpakket kan de ouder in het bijzijn van het kind een identiteitskaart aanvragen.
Artikel 15 Speel-o-theek
Het gezin, (alleenstaande) ouder(s) met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar kan een
abonnement van een speel-o-theek in Hengelo krijgen. Op vertoon van de beschikking krijgt
men bij Speel-o-theek ‘De Toverbal’, Onze Lieve Vrouwestraat 10, 7557 HX Hengelo of
Speel-o-theek ‘De Wissel’, Henry Woodstraat 62, 7558 CP Hengelo een lidmaatschap voor
het hele gezin.
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Inzet extra middelen ter
bestrijding van de gevolgen van
kinderarmoede 2019 en verder
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2379221
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Datum
21 mei 2019

Geachte leden van de raad,
Zoals door ons aan u toegezegd, onder meer in onze brieven van 27 november 2018 en 15 januari
jl., informeren wij u middels deze brief over de inzet van de extra middelen ter bestrijding van de
gevolgen van kinderarmoede voor 2019 en verder. Aangezien deze in lijn is met wat wij eerder met
u hebben gedeeld en waarover wij reeds met elkaar van gedachten hebben gewisseld, verwachten
wij u hiermee voldoende te informeren.
Voor de volledigheid leiden wij het onderwerp eerst nogmaals bij u in. Vervolgens blikken we kort
terug op de afgelopen 2 jaren en informeren wij u over de inhoud van het huidige kindpakket. Tot
slot nemen wij u mee in de ontwikkelingen en wijze waarop wij de extra middelen voor 2019 en
verder gaan inzetten.

Inleiding
Met ingang van 1 januari 2017 is er door het kabinet structureel € 100 miljoen (waarvan € 85
miljoen voor gemeenten) per jaar extra vrijgemaakt voor de bestrijding van de gevolgen van
armoede onder kinderen. Voor Hengelo gaat dit om een bedrag van € 450.302 per jaar. Een brede
inventarisatie onder burgers, instanties, uitvoerenden en de Cliëntenraad Minima Hengelo heeft
geleid tot (uitbreiding van) het Kindpakket. Een pakket aan maatregelen specifiek voor kinderen
die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, tot 120% van de bijstandsnorm.
Terugblik
Zoals bekend hebben wij de extra middelen over 2017 niet volledig benut en is er een bedrag van
€ 188.500 overgeheveld naar 2018. Eind 2018 is gebleken dat wij er niet in zijn geslaagd dit
overgehevelde bedrag uit te geven. Wij hebben uw raad hierover geïnformeerd en aangegeven hoe
deze middelen alsnog in 2018 te besteden dan wel over te hevelen naar 2019 met een bepaalde
bestemming.
Voor het subsidiejaar 2018/2019 heeft dat er toe geleid dat de schoolkosten voor zowel basis- als
voortgezet onderwijs met € 40 zijn opgehoogd naar respectievelijk € 150 en € 240, de kledingbon
met € 25 is opgehoogd naar € 100 en dat met ingang van 1 januari 2019 ook kinderen van ouders
die een schuldsaneringstraject doorlopen een beroep kunnen doen op het Kindpakket. Met de
hiervoor genoemde ophogingen zijn de extra middelen over 2018, de beschikbare € 450.302, naar
verwachting alsnog bijna volledig ingezet.
De overgebleven middelen ad € 200.000 zijn door uw raad middels het verzamelvoorstel
budgetoverheveling 2018 overgeheveld naar 2019. Over de inzet en besteding van deze middelen,
zoals u weet in eerste instantie bestemd voor preventie en jeugdparticipatie, informeren wij u op
een later moment.
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Huidig Kindpakket
Het huidige kindpakket bestaat uit de volgende onderdelen:
- Schoolkosten
- Bijdrage voor sportieve en culturele activiteiten
- Zwemlessen
- Fiets
- Kledingbon
- Identiteitskaart
Bovenstaande bijdragen zijn door ouders met een laag inkomen zelf aan te vragen en/of
verstrekken wij (deels) automatisch aan ouders met een periodieke bijstandsuitkering op grond
van de Participatiewet.
Daarnaast verstrekken wij vanuit het kindpakket een bijdrage aan het Jeugdplein Hengelo, het
Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Onderwijsbegeleiding. En is er een budget voor
schoolfruit en jeugdparticipatie.
Vervolg
Wij onderschrijven de door de staatssecretaris in haar op 1 april jl. verschenen kamerbrief
geformuleerde ambities om kinderarmoede aan te pakken. Ook hebben wij ons onlangs
aangesloten bij de alliantie kinderarmoede. Met deze alliantie verbinden vele lokale partijen privaat
en publiek zich aan het onderwerp kinderarmoede en geven zij aan welke bijdrage zij kunnen
leveren om armoede onder kinderen tegen te gaan.
Hoewel we in dit kader onlangs tijdens de politieke markt van 10 april jl. met elkaar van gedachten
hebben gewisseld over hoe we kunnen toewerken naar een meer preventief en integraal
armoedebeleid, hebben we gezamenlijk geconcludeerd dat het zogenoemde ‘pleisters plakken’ ook
nodig blijft.
Op basis van de ervaringen over de afgelopen 2 jaren kunnen wij de inzet van de extra middelen,
en dus ook de bijdragen van het Kindpakket, steeds verder en beter afstemmen. Voor 2019 en
verder heeft dit ertoe geleid dat wij de inhoud van het kindpakket nagenoeg niet wijzigen. Wij
stemmen zoals gezegd de bijdragen per onderdeel verder af en laten deze nog beter aansluiten bij
de doelgroep, met als resultaat een Kindpakket voor meerdere (subsidie)jaren als structureel
onderdeel van ons armoedebeleid. Wij stellen ons daarbij als doel ook dat deel van de doelgroep te
bereiken dat wij de afgelopen jaren mogelijk nog niet hebben weten te bereiken. Hierbij denken wij
bijvoorbeeld aan de werkende armen in loondienst en zelfstandigen.
Omdat wij waarde hechten aan cliëntenparticipatie, hebben wij net als voorgaande jaren de
Cliëntenraad Minima Hengelo om advies gevraagd. De ideeën zijn als bijlage bijgevoegd. Wij
danken de leden voor hun bijdrage hierin.
Inzet extra middelen 2019 en verder
Het proces, zoals hierboven beschreven, heeft geresulteerd in een structureel (kind)pakket met
maatregelen voor het jaar 2019 en verder. Met betrekking tot de besteding van de extra middelen
ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede nemen wij u hieronder mee in welke
maatregelen ongewijzigd dan wel gewijzigd (structureel) worden voortgezet en welke nieuwe
maatregelen wij daaraan toevoegen:
Ongewijzigd (structureel) voortzetten
1. De bijdragen voor sportieve en culturele activiteiten, zwemlessen, fietsen, de gratis
identiteitskaart, de pc/laptop voor schoolgaande kinderen, het lidmaatschap van de speelo-theek en de bijdragen voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Jeugdplein Hengelo,
Stichting Onderwijsbegeleiding en het budget voor fruit en jeugdparticipatie als structureel
onderdeel van het Kindpakket 2019/2020 en verder;
2. Het kindpakket structureel toegankelijk houden voor kinderen van ouders die een
schuldsaneringstraject doorlopen.
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Zoals hierboven beschreven blijft een groot deel van de maatregelen/bijdragen van het kindpakket
ongewijzigd. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze goed aansluiten bij de behoefte van de
doelgroep en goed worden ontvangen.
Om nog beter aan te sluiten bij de reeds bestaande, en bewezen effectieve, initiatieven en
daarmee ook de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden, gaan we een aantal zaken wel
anders organiseren.
Voor wat betreft de bijdrage voor sport en cultuur willen wij bijvoorbeeld, meer nog dan nu al het
geval is, het Jeugdfonds Sport en Cultuur inzetten als voorliggende voorziening. In de praktijk blijkt
het naast elkaar bestaan van de gemeentelijke regeling en het Jeugdfonds nogal eens voor
onduidelijkheid te zorgen. Bijkomend voordeel voor de doelgroep is dat de vergoeding van het
Jeugdfonds voor sport en cultuur hoger is dan die van het kindpakket. Doordat ook het Jeugdfonds
de bijdrage rechtstreeks overmaakt aan de vereniging, blijven we voldoen aan de voorwaarde
zoveel mogelijk in natura te verstrekken.
In aansluiting daarop willen we ook de fietsen volledig in natura gaan verstrekken. Tot nu toe
beperkten we ons daarvoor tot de fietsen die we, in eerste instantie eenmalig, kregen van het
ANWB fietsenplan. Inmiddels is gebleken dat we deze fietsen meer structureel gaan ontvangen. In
het geval er geen fiets in de juiste maat voorhanden was, ontving de aanvrager een geldelijke
bijdrage. We hebben de fietsenwerkplaats van Tactory nu bereid gevonden de gehele uitlevering
op zich te nemen, zodat er te allen tijde een fiets in natura kan worden verstrekt. Wij waarderen
hierin tevens de samenwerking met Welbions, die de ruimte voor opslag van de fietsen van het
ANWB fietsenplan belangeloos beschikbaar stelt.
Het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin waarin de ouders een schuldsaneringstraject
doorlopen en een beroep doet op het kindpakket is tot nu toe gering gebleken. De kosten kunnen
vooralsnog worden voldaan uit het reguliere budget.
Gewijzigd (structureel) voortzetten
3. De bijdrage voor schoolkosten structureel verhogen naar € 150 voor kinderen van 4 tot en
met 11 jaar en € 240 voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar;
4. De waarde van de voucher voor kleding en schoeisel structureel vaststellen op € 100 per
kind.
De reeds eerder met u besproken, en voor het subsidiejaar 2018/2019 doorgevoerde, ophoging
van de schoolkosten en de kledingbon nemen wij structureel op in het kindpakket 2019 en verder.
Voor de volledigheid merken wij hierbij op dat wij voor wat betreft de hoogte van de schoolkosten
uit de pas (blijven) lopen in vergelijking met de andere 2 gemeenten binnen de
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. Daar waar we eerst een lagere bijdrage kenden voor
kinderen in het basisonderwijs hebben we deze hiermee gelijkgesteld. De bijdrage voor kinderen in
het voortgezet onderwijs is daarentegen nu juist hoger dan Borne en Haaksbergen. In de
overeenkomst die wij met elkaar gesloten hebben is hiervoor het voorbehoud voor invulling van
gemeentelijk beleid opgenomen.
Nieuwe maatregelen
5. De Voedselbank, in aanvulling op het budget voor schoolfruit, structureel een bijdrage ad
€ 4.000 per (subsidie)jaar verstrekken voor fruit in de pakketten voor gezinnen met
kinderen;
6. Een bijdrage van € 10.000 verstrekken aan KinderResto Van Harte;
7. Een bijdrage van € 10.000 verstrekken aan de Weekendschool Toppers op Zondag.
De daadwerkelijke uitgave van fruit via basisscholen is laat op gang gekomen, waardoor we nog
geen volledig beeld hebben van het gebruik hiervan. Een deel van de scholen deed bijvoorbeeld
eerst mee aan EU Schoolfruit, waardoor zij al 20 weken lang gratis fruit ontvingen.
We bereiken naar verwachting inmiddels een redelijk deel van de doelgroep en kunnen zo een
belangrijke bijdrage leveren aan een stukje bewustwording en preventie. Voor de levering van het
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fruit hebben wij, na meerdere partijen te hebben benaderd, een leverancier gevonden waarmee we
in ieder geval dit schooljaar, en tot nu toe naar tevredenheid, blijven samenwerken.
Echter omdat niet alle scholen deelnemen, bereiken we niet alle kinderen in de doelgroep. Om de
maatregel schoolfruit, fruit voor alle kinderen in de doelgroep, kracht bij te zetten, willen wij
tegemoet komen aan het verzoek van de Voedselbank en deze vanuit de extra middelen een
bijdrage verstrekken van € 4000 per (subsidie)jaar voor fruit in de pakketten voor gezinnen met
kinderen. Het voorgaande is in lijn met de door de PvdA gestelde raadsvragen van 17 maart jl. Wij
vertrouwen erop de vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.
Tijdens de politieke markt van 19 december 2018 is daarnaast gebleken dat initiatieven als
KinderResto Van Harte en de Weekendschool Toppers op Zondag goed passen binnen de bedoeling
en de voorwaarden van de extra middelen. Tezamen met de doelstelling van beide initiatieven en
het bezoek dat de wethouder heeft gebracht aan KinderResto Van Harte heeft dit ons doen
besluiten ook hiervoor een deel van de extra middelen beschikbaar te stellen.
Specifiek voor kinderen organiseert Resto Van Harte Kinderresto’s op locatie, in de buurt. Samen
met een chef-kok gaan kinderen aan de slag en koken zij iedere keer volledige, gezonde maaltijden
welke aansluitend met het gezin worden gegeten. Resto Van Harte verbindt kinderen en hun
gezinnen en laat hen van elkaar leren. Door aan te sluiten bij een reeds bestaand initiatief kunnen
de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.
De Weekendschool biedt jongeren van 10 tot 13 jaar, die opgroeien in een minder kansrijke
omgeving, de mogelijkheid hun horizon te verbreden op educatief, sociaal-cultureel en
maatschappelijk gebied. Hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, zodat zij gemotiveerd en
gestimuleerd worden om een bewuste keuze te maken voor een studie en/of beroep en zo hun
perspectief op de toekomst positief te beïnvloeden.
Verzoeken die wij ontvangen voor een bijdrage vanuit de extra middelen voor vakantieactiviteiten
voor kinderen uit de doelgroep, hebben wij besloten niet te honoreren. In het door uw raad
vastgestelde minimabeleid is immers reeds een bijdrage voor een eendaagse ofwel meerdaagse
vakantieactiviteit opgenomen, welke wij op aanvraag individueel aan alle tot het gezin behorende
personen kunnen verstrekken. Het daar bovenop verstrekken van een bijdrage aan een stichting of
organisatie, en daarmee dus onderscheid te maken, past volgens ons niet binnen de bedoeling en
voorwaarden van de extra middelen.
Financiën
Een van de voorwaarden aan de inzet van de extra middelen is onveranderd de uitvoeringskosten
zo laag mogelijk houden. Door aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven zijn de
uitvoeringskosten voor deze voorstellen zo laag mogelijk gehouden. De voorgestelde maatregelen
worden volledig gerealiseerd binnen het extra beschikbare bedrag van € 450.302:
Maatregel
1.
Structurele bijdragen voor:
zwemlessen
fietsen
gratis identiteitskaart
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Jeugdplein Hengelo
Stichting Onderwijsbegeleiding
Fruit
Jeugdparticipatie
2.
Kinderen in gezin schuldsanering
3.
Verhoging schoolkosten
4.
Voucher kleding en schoenen
5.
Voedselbank
6.
KinderResto Van Harte

Begroot
€ 15.000
€ 45.500
€ 10.500
€ 30.000
€ 10.000
€ 46.000
€ 15.000
€ 10.000
€
p.m.
€ 50.000
€ 160.000
€
4.000
€ 10.000
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Weekendschool Toppers Op Zondag
Subtotaal
Uitvoeringskosten
Totaal
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€ 10.000
€ 416.000
€ 34.000
€ 450.000

Hoe verder
Wij verwachten met de inzet van de extra middelen zoals hiervoor beschreven, recht te doen aan
de bedoeling en de voorwaarden van de extra middelen bestemd voor de bestrijding van de
gevolgen van kinderarmoede. En hiermee een kindpakket aan te bieden passend bij de behoeften
van de doelgroep en uw en onze wens de middelen zo optimaal mogelijk en volledig in te zetten.
Om hieraan op een correcte manier uitvoering te geven, hebben wij een aanpassing van de
Verordening maatschappelijke participatie in voorbereiding. Wij verwachten deze voor de zomer
definitief ter vaststelling door uw raad te zullen aanbieden.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg

Bijlagen: 1
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Nieuw artikel in verordening 2019
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en
wethouders;
b. de wet: Participatiewet;
c. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
d. WSF 2000: Wet Studiefinanciering;
e. inkomensgrenzen: 120% van de normen bedoeld in de artikelen 21
en 22 van de Participatiewet;
f. kind: ten laste komend kind;
g. schoolgaande kinderen: kinderen van 4 tot en met 17 jaar die voltijd
dagonderwijs volgen;
h. subsidiejaar: tijdvak van een jaar lopend van 1 augustus tot 1 augustus
van het jaar daarop volgend;
i. kalenderjaar: tijdvak van een jaar lopend van 1 januari tot en met 31
december;
j. voorziening: bijdrage in de kosten, bijdrage in de kosten van een
activiteit, voucher voor de aanschaf in natura of betaling aan de
aanbieders op basis van declaratie.
2. Alle begrippen die in deze verordening staan en die niet nader
omschreven zijn hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de
Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Rechthebbenden
1. Recht op een volledige voorziening krachtens deze verordening heeft de
inwoner van Hengelo, die 18 jaar of ouder is en die een inkomen heeft, dat
gelijk is aan of minder is dan de voor hem geldende inkomensgrens.
2. Indien het inkomen hoger is dan de geldende inkomensgrens kan recht
bestaan op een gedeeltelijke voorziening. Het deel van het inkomen dat
hoger is dan de inkomensgrens wordt op jaarbasis op de voorziening(en)
in mindering gebracht.
3. Degene die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een
studie volgt als genoemd in de WSF 2000 of daarmee vergelijkbaar
onderwijs volgt, kan niet zelf voor een voorziening in aanmerking komen.
Zij kunnen wel voor voorzieningen ten behoeve van hun ten laste komende
kinderen in aanmerking komen als zij wel aan de overige voorwaarden
voldoen.

Oud artikel in verordening 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen
1.In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en
wethouders;
b. de wet: Participatiewet;
c. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
d. WSF 2000: Wet Studiefinanciering;
e. : deze worden op 1 januari en 1 juli van elk jaar vastgesteld op 120%
van de gehuwdennorm voor een echtpaar en 120% van de
alleenstaandennorm voor een alleenstaande ouder en alleenstaande:
(normen als bedoeld in artikelen 21 en 22 Participatiewet);
f. Kind: ten laste komend kind;
g. schoolgaande kinderen: kinderen van 4 tot en met 17 jaar die op 1
augustus van het subsidiejaar voltijd dagonderwijs volgen;
h. subsidiejaar: tijdvak van een jaar lopend van 1 augustus tot 1 augustus
van het jaar daarop volgend;
i. kalenderjaar: tijdvak van een jaar lopend van 1 januari tot en met 31
december;
j. rechthebbende: zie artikel 2 van deze verordening;
k. voorziening: bijdrage in de kosten van een activiteit, voucher voor de
aanschaf in natura of betaling aan de aanbieders op basis van declaratie.
2. Alle begrippen die in deze verordening staan en die niet nader
omschreven zijn hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de
Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 2 Rechthebbenden
1. Recht op een volledige voorziening krachtens deze verordening heeft de
inwoner van Hengelo, die 18 jaar en ouder is en die een inkomen heeft,
dat gelijk is aan of minder is dan de voor hem geldende inkomensgrens.
2. Indien het inkomen hoger is dan de geldende inkomensgrens kan recht
bestaan op een gedeeltelijke voorziening. Het deel van het inkomen dat
hoger is dan de inkomensgrens wordt op jaarbasis op de voorziening(en)
in mindering gebracht.
3. Degene die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een
studie volgt als genoemd in de WSF 2000 of daarmee vergelijkbaar
onderwijs volgt, kan niet zelf voor een voorziening in aanmerking komen.
Zij kunnen wel voor voorzieningen ten behoeve van hun ten laste komende
kinderen in aanmerking komen als zij wel aan de overige voorwaarden
voldoen.
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4. Ten laste komende kinderen van ouders die een vrijwillig of wettelijk
schuldentraject volgen,
kunnen ongeacht de hoogte van het inkomen voor een kindpakket in
aanmerking komen.

Artikel 3

Aanvragen

1. Toekenning van de voorzieningen vindt plaats op aanvraag middels een
door het college vastgesteld formulier.
2. De voorzieningen die in een subsidiejaar of kalenderjaar worden
verstrekt, kunnen uitsluitend in het betreffende subsidiejaar of
kalenderjaar worden aangevraagd. Het is niet mogelijk met
terugwerkende kracht, over het voorafgaande subsidiejaar/jaren of
kalenderjaar/jaren, voor voorzieningen in aanmerking te komen.

Artikel 4 Kindpakket
1. Het kindpakket bestaat uit een aantal voorzieningen dat in hoofdstuk 3
wordt genoemd. Het kan bestaan uit de volgende onderdelen:
1. bijdrage voor educatieve of maatschappelijke activiteiten;
2. fiets;
3 schoolkosten;
4. zwemlessen;
5. computer;
6. kledingvoucher;
7. identiteitskaart;
8. speel-o-theek.
2. Als er ten behoeve van een kind een aanvraag wordt ingediend voor een
van de bovengenoemde voorzieningen, dan wordt deze aanvraag
behandeld als een aanvraag voor het kindpakket.
3. De bijdrage ten behoeve van kinderen tot en met 17 jaar wordt
rechtstreeks uitbetaald aan de vereniging of instelling.
4. Een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor sportieve en
culturele activiteiten is voor kinderen tot en met 17 jaar een voorliggende
voorziening.
Artikel 5 Sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke
activiteiten
1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de

Artikel 3 Aanvragen
1. Toekenning van de voorzieningen vindt plaats op aanvraag. Hiervoor
dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier dat door
Burgemeester en wethouders beschikbaar is gesteld.
2. De voorzieningen die in een subsidiejaar worden verstrekt, kunnen
uitsluitend in het betreffende subsidiejaar worden aangevraagd. Het is niet
mogelijk met terugwerkende kracht, over het voorafgaande
subsidiejaar/jaren, voor voorzieningen in aanmerking te komen.
3. De voorzieningen die in een kalenderjaar worden verstrekt, kunnen
uitsluitend in het betreffende kalenderjaar worden aangevraagd. Het is niet
mogelijk met terugwerkende kracht, over het voorafgaande
kalenderjaar/jaren, voor voorzieningen in aanmerking te komen.
Artikel 4 Kindpakket
1. Het kindpakket bestaat uit een aantal voorzieningen dat in hoofdstuk 3
wordt genoemd. Het bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:
1. schoolfonds;
2. sport- en cultuurfonds;
3. computer of laptop;
4. zwemlessen;
5. fiets;
6. kledingvoucher,
7. identiteitsbewijs.
2. Als er ten behoeve van een kind een aanvraag wordt ingediend voor een
van de bovengenoemde voorzieningen, dan wordt deze aanvraag
behandeld als een aanvraag voor het kindpakket.

Artikel 5 Sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke
activiteiten (Sport- en cultuurfonds)
1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de

2

Overzicht wijzigingen in artikelen.
kosten van deelname aan sportieve, culturele, educatieve en
maatschappelijke activiteiten.
2. De bijdrage bedraagt per subsidiejaar maximaal € 110 per persoon van
18 jaar of ouder.

3. De bijdrage bedraagt maximaal € 225 per kind tot en met 17 jaar
per subsidiejaar voor de tot het gezin behorende kinderen.

Artikel 6 Fiets
1. Burgemeester en wethouders kunnen maximaal drie keer, met
tussenpozen van tenminste twee jaar, een fiets verstrekken ten behoeve
van kinderen vanaf 8 jaar tot en met 17 jaar.
2. De fietsen worden bij voorkeur in natura verstrekt.

Artikel 7 Schoolkosten
1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken voor een
tegemoetkoming in de
schoolkosten voor schoolgaande kinderen.
2. De hoogte van deze bijdrage is voor schoolgaande kinderen in de
leeftijd van
a. 4 tot en met 11 jaar : € 150 per kind per subsidiejaar;
b. 12 tot en met 17 jaar: € 240 per kind per subsidiejaar.
3. De leeftijd die het kind in het subsidiejaar bereikt is bepalend.
Uitgezonderd het kind dat in de loop van het subsidiejaar 18 jaar wordt.
Daarvoor is de leeftijd op 1 augustus aan het begin van het subsidiejaar
bepalend.

kosten van deelname aan sportieve, culturele, educatieve en
maatschappelijke activiteiten.
2. De bijdrage bedraagt per subsidiejaar maximaal € 110 per persoon van
18 jaar en ouder.
3. De bijdrage bedraagt maximaal € 225 per kind tot en met 17 jaar per
subsidiejaar voor de tot het gezin behorende kinderen.
4. Een bijdrage voor sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke
activiteiten wordt niet toegekend als er in hetzelfde subsidiejaar al een
bijdrage van het Jeugdsportfonds en/of het Jeugdcultuurfonds voor
hetzelfde kind is toegekend.
5. De bijdrage ten behoeve van kinderen tot en met 17 jaar wordt bij
voorkeur rechtstreeks uitbetaald aan de vereniging of instelling. Als na de
betaling van contributie of kosten lidmaatschap nog een bedrag resteert verschil tussen kosten en € 225 - dan kan het restant desgevraagd met
een voucher worden verstrekt. Daarmee kunnen de voor de sport
benodigde kleding, schoeisel en toebehoren worden aangeschaft.
Artikel 6 Fiets
1. Als geen gebruik gemaakt kan worden van een voorliggende
voorziening, dan kunnen Burgemeester en wethouders maximaal drie keer,
met tussenpozen van tenminste twee jaar, een bijdrage verstrekken in de
kosten van een fiets ten behoeve van schoolgaande kinderen vanaf groep
5 van het basisonderwijs.
2. De bijdrage bedraagt maximaal € 100 per fiets voor een kind in groep 5
tot en met 7 van het basisonderwijs.
3. De bijdrage bedraagt maximaal € 150 per fiets voor een kind in groep 8
van het basisonderwijs tot en met het voortgezet onderwijs.
Artikel 7 Studiekosten (Schoolfonds)
1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken voor een
tegemoetkoming in de studiekosten voor schoolgaande kinderen.
2. De hoogte van deze bijdrage is voor schoolgaande kinderen in de
leeftijd van
a. 4 tot en met 11 jaar : € 110 per kind per subsidiejaar;
b. 12 tot en met 17 jaar: € 200 per kind per subsidiejaar.
3. De leeftijd die het kind in het subsidiejaar bereikt is bepalend.
Uitgezonderd het kind dat in de loop van het subsidiejaar 18 jaar wordt.
Daarvoor is de leeftijd op 1 augustus bepalend.
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Overzicht wijzigingen in artikelen.
Artikel 12 Computer
1. Burgemeester en wethouders kunnen aan rechthebbenden een
computer in natura verstrekken ten behoeve van hun schoolgaande
kinderen indien er geen computer of een computer van vijf jaar of ouder in
het gezin aanwezig is.
2. Er wordt maximaal één computer per vijf jaar per gezin verstrekt.

Artikel 12 Computer of laptop
1. Burgemeester en wethouders kunnen aan rechthebbenden een
computer of laptop verstrekken ten behoeve van hun schoolgaande
kinderen indien er geen goed werkende computer of laptop in het gezin
aanwezig is.
2. Er wordt maximaal één computer of laptop per vijf jaar per gezin
verstrekt.

Artikel 13 Kledingvoucher
1. Burgemeester en wethouders kunnen eenmaal per subsidiejaar een
voucher van €100 verstrekken voor de kosten van kleding en schoenen
van een kind tot en met 17 jaar.

Artikel 13 Kledingvoucher
1. Burgemeester en wethouders kunnen eenmaal per subsidiejaar een
voucher verstrekken voor de kosten van kleding en schoenen van een kind
tot en met 17 jaar.
2. Burgemeester en wethouders stellen nadere regels vast voor de hoogte
van de kledingvoucher.

Artikel 14 Identiteitskaart
1. Burgemeester en wethouders kunnen een identiteitskaart verstrekken
aan een kind tot en met 17 jaar.
2. De Identiteitskaart wordt per kind eenmaal per vijf jaar verstrekt.
Artikel 15 Speel-o-theek
1. Burgemeester en wethouders kunnen per kalenderjaar een abonnement
verstrekken voor
speel-o-theken in Hengelo.

Artikel 14 Identiteitsbewijs
1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken voor de
kosten van een identiteitsbewijs van een kind tot en met 17 jaar.
2. De bijdrage wordt per kind eenmaal per vijf jaar verstrekt.
Artikel 15 Speel-o-theek
1. Burgemeester en wethouders kunnen per kalenderjaar een abonnement
verstrekken van
speel-o-theek ‘de Toverbal’ te Hengelo.
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