
  
 
Aan: 
College van Burgemeester en Wethouders,  
Postbus 13                   
2400 AA Alphen aan den Rijn      
 
 
 

 
    

Alphen aan den Rijn, 30 november 2017 
 

 
Onderwerp: Advies inzake besteding Klijnsma gelden  
 
Geacht College, 
 
Maandagmiddag 27 november heeft in Parkvilla de goed bezochte workshop Inzicht in Armoede 
plaatsgevonden.  De workshop die door mw. Wilma Kuiper van Stimulansz werd verzorgd was bijzonder 
leerzaam en ontlokte bij een aantal deelnemers veel waardevolle reacties. 
 
Aan het einde van de workshop werd door Corrie Janson nog een presentatie gegeven van alle gemeentelijke 
regelingen voor minima. Aan de orde kwam daarbij ook de onlangs uitgebrachte folder over met name de 
huidige kindregeling voor minima. 
 
Uiteraard kwam daarbij ook de vraag naar voren of het College van B&W al een besluit heeft genomen over de 
besteding van de z.g. Klijnsma gelden. Dat bleek echter niet het geval te zijn. 
Daarbij werd nog opgemerkt dat deze gelden feitelijk niet geoormerkt zijn en dus deel uitmaken  
van de algemene middelen. 
 
De cliëntenadviesraad adviseert u nadrukkelijk om nog dít jaar een besluit te nemen over de besteding van 
deze structurele gelden en  daarbij eerst en vooral de regelingen gericht op kinderen die in armoede leven te 
versterken en uit te breiden. 
 
Mogelijk dat u daarbij ook ons advies inzake de wijziging Verordening en Nadere Regels kunt betrekken. Bij 
artikel 39 over de bijdrage voor schoolkosten hebben we in ons advies het toenemende gebruik van de 
smartphone bij kinderen geintroduceerd. Er is naar onze mening een duidelijk onderscheid te maken tussen het 
gebruik van een laptop en van een smartphone.  
De laptop wordt veelal binnenshuis door de hele familie gebruikt en de smartphone is voor individueel gebruik 
door de kinderen. De Klijnsma gelden zouden onder meer daarvoor ingezet kunnen worden. 
 
Tevens wijzen wij er op dat de organisaties  uit  de  wijken destijds zijn uitgenodigd om allerlei informatie en 
signalen vanuit de doelgroepen te geven waar het geld eventueel aan besteed kan worden. Er zijn vele ideeën 
naar voren gebracht die heel goed bruikbaar zijn maar daar is helaas niets mee gedaan.  
Denk bijvoorbeeld aan het jeugddeelnamefonds. Daar is nu een tekort waardoor de aanvragen zijn gestopt. 
Nieuwe aanvragen kunnen pas weer in januari 2018 ingediend worden. Een van de ideeën is dat ouders 
voorheen ook via het jeugddeelnamefonds kledingbonnen kregen voor de aanschaf van sportkleding en 
schoeisel. Maar ook daar is niets mee gedaan. 
 
Wij hopen dat u kennis neemt van ons advies en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 

Hoogachtend, mede namens de Inwonersdaviesraad, 
 
Kees Slingerland,       
Voorzitter Cliëntenadviesraad      


