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Betreft: Adviesaanvraag “Kindpakket”.
Geacht College
Op 7 augustus jl. ontvingen wij de startnotitie Kindpakket Goeree-Overflakkee met het verzoek hierover te
adviseren. De Adviesraad Sociaal Domein is actief betrokken geweest bij het voortraject om een goede uitvoering te
kunnen bewerkstelligen van het kindpakket, met als doel om de participatie van kinderen die in armoede opgroeien
op Goeree-Overflakkee te vergroten. Deze betrokkenheid is als zeer positief ervaren en wij wensen deze
samenwerking graag voort te zetten.
De samenkomst van de verschillende regelingen heeft gezorgd voor de komst van een kindpakket. Het feit dat het
kindpakket zich kenmerkt door producten en/of diensten in natura te verstrekken, zorgt voor een toegankelijke
regeling voor ouders. Het vooraf betalen van producten en/of diensten is in een aantal gevallen nog wel van
toepassing, maar hierin wordt getracht deze werkwijze zoveel mogelijk te beperken. Deze werkwijze is het geval bij
de vergoeding voor de deelname aan een sport- en/of culturele vereniging/activiteit. De Adviesraad ziet graag dat
deze regelingen vanuit de verenigingen met de gemeente worden verrekend om te voorkomen dat de middelen die
beschikbaar worden gesteld voor kinderen, voor andere doeleinden worden gebruikt.
In de gemeente Goeree-Overflakkee zal meer bewustwording gecreëerd moeten worden voor een goede
toepasbaarheid van het kindpakket. Het betrekken van diverse partijen, zoals het onderwijs en maatschappelijke
organisaties, is zeer relevant vanwege de informatieve, signalerende en verwijzende functie die zij innemen binnen
de gemeente. Voor verdere communicatie naar de doelgroep zal een communicatieplan opgesteld worden. In dit
communicatieplan dient tevens als monitoring opgenomen te worden hoe de kinderen het kindpakket ervaren en in
hoeverre zij er gebruik van maken. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de behoeftes van de kinderen.
Bij een vastgesteld pakket dient ook men ook oog te houden voor individuele situaties en is een ondersteunende en
begeleidende rol vanuit de gemeente wenselijk. Houdt oog voor het bieden van maatwerk.
Voor de gemeente Goeree-Overflakkee is €135.297. = extra ter beschikking gesteld ten behoeve van de
armoedebestrijding onder kinderen. De regeling bijzondere bijstand is toegankelijk voor huishoudens met een
inkomen beneden de 110% van het sociaal minimum, voor het jeugdparticipatiefonds werd een grens van 125%
aangehouden. De inkomensgrens voor de regeling van het kindpakket zal ook 125% van het sociaal minimum
bedragen, waardoor de kosten voor de gemeente hoger uit kunnen vallen.
Vanwege het financiële risico zal het kindpakket jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Indien er een
wijziging in het kindpakket nodig is, zal een transparante en duidelijke verantwoording naar de gezinnen op zijn
plaats zijn.

Gezinnen krijgen diverse producten en/of voorzieningen aangeboden, maar horen hier ook een keuze in te krijgen bij
welke partijen zij deze producten en/of voorzieningen afnemen. Wij zien graag dat de gemeente met verschillende
partijen een samenwerkingsovereenkomst sluit om de keuzemogelijkheid voor de gezinnen te vergroten. Een
welkomstpakket voor bedrijven zal hieraan bijdragen, maar zorg ook voor een duidelijke informatieverstrekking
vooraf en achteraf.
De startnotitie Kindpakket beschrijft duidelijke doelen, waarvan wij hopen dat deze behaald zullen worden.
De Adviesraad ziet t.z.t. graag een communicatieplan tegemoet om hierover eventueel verder te adviseren.
Wij hopen u met ons advies voldoende te hebben geïnformeerd en zijn positief over de ontwikkelingen binnen het
kindpakket.

Met vriendelijke groet,
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