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Raadsparagraaf: Het voorstel dient ter besluitvorming aan de raad te worden voorgelegd,
aangezien het hier een budgetrecht van de raad betreft.

B&W:

1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de nota Meer kansen voor de jeugd.

2. Het college besluit in te stemmen met de inhoud en ondertekening van het convenant Kinderen doen
mee.

3. De kosten van het besluit bedragen€ 275.000,- voor de inzet van participatiebevorderende
instrumenten ten behoeve van kinderen voor de eerste tranche. Wij stellen de Raad voor dit bedrag
ten laste te brengen van de extra middelen in het kader van armoedebestrijding onder kinderen,
zoals opgenomen in de begroting 2008.

4. Wij stellen de Raad voor de niet gebruikte extra middelen 2008 ad€ 125.000,- te doteren aan een
nieuw in te stellen bestemmingsreserve ten behoeve van de tweede en derde tranche.

5. Wij stellen de Raad voor de bestemming van de extra middelen voor de tweede tranche en de
evaluatie van deze eerste tranche te betrekken bij de Kadernota 2009. Wij stellen voor de
bestemming van de extra middelen voor de derde, tevens laatste tranche, alsmede de evaluatie van
de eerdere tranches, te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen
een persbericht

7. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie
Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
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Onderwerp: Meer kansen voor de jeugd; bestrijding armoede onder kinderen

Inleiding

Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen aan
de maatschappij dan andere kinderen. De gemeente Haarlem wil samen met het
Rijk het aantal kinderen dat vanwege financiële belemmeringen niet participeert in
de samenleving sterk terugdringen.

Hiervoor is door het Rijk voor de jaren 2008 en 2009 jaarlijks extra geld
beschikbaar gesteld.
Deze nota heeft als doel de voor 2008 beschikbaar gestelde middelen in te zetten
ten behoeve van de bestrijding van armoede bij en het vergroten van de
mogelijkheden tot participatie voor kinderen.

Voorstel aan de raad
1. In te stemmen met de nota Meer kansen voor de jeugd.

2. De kosten van het besluit ad€ 275.000,- ten laste te brengen van de extra
middelen in het kader van armoedebestrijding onder kinderen, zoals opgenomen in
de begroting 2008.

3. De niet gebruikte extra middelen 2008 ad€ 125.000,- te doteren aan een nieuw in
te stellen bestemmingsreserve ten behoeve van de tweede en derde tranche.

4. De extra middelen voor de tweede tranche en de evaluatie van deze eerste tranche
te betrekken bij de Kadernota 2009 en de bestemming van de extra middelen voor
de derde, tevens laatste tranche, alsmede de evaluatie van de eerdere tranches, te
betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Beoogd resultaat
Programmabegroting 2008-2012; programmadoelstelling 7.3, Werk en Inkomen,
Minimabeleid: een adequaat minimabeleid bestaande uit individuele verstrekkingen
en generieke voorzieningen voor hen die dat nodig hebben.
Door de inzet van extra middelen vanuit het Rijk worden de mogelijkheden van
participatie vergroot. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat kinderen uit huishoudens
met lage inkomens volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Argumenten
Het voorstel past binnen het beleid om een effectief minimabeleid te voeren met een
zo groot mogelijk bereik onder de doelgroep. Tevens wordt met het voorstel beoogd
sociale uitsluiting tegen te gaan.

Financiële paragraaf
Wij stellen voor om voor een eerste tranche een bedrag van€ 250.000,- in te zetten
ten behoeve van de inzet van participatiebevorderende instrumenten. Wij stellen
voor dit bedrag als volgt te bestemmen;
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€ 45.000,- voor ondersteuning Jeugdsportfonds Haarlem
€ 20.000,- extra inzet huiswerkbegeleiding, examentraining en

bijles
€ 50.000,- ter bevordering deelname aan cultuur
€ 10.000,- project Stadsbibliotheek
€ 75.000,- verstrekkingen computers
€ 50.000,- sociaal maatschappelijk plan FC Haarlem

Daarnaast stellen wij voor om voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een bedrag van in
totaal € 25.000,- in te zetten om de effecten van de inzet van de extra middelen te
meten en om een beter zicht te krijgen op de omvang, duur en oorzaken van
langdurige armoede.

Tenslotte stellen wij voor het restantbedrag van de extra middelen voor 2008 ad€ 
125.000,- te doteren aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve ten behoeve
van de tweede en derde tranche.

Communicatie
De nota is ter advisering aan de Beleidsadviescommissie gezonden.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.

Uitvoering
Om beter in te kunnen spelen om de wensen en behoeften en aangezien het
convenant een looptijd kent tot 1 januari 2011, stellen wij voor de besteding van de
extra middelen onder te verdelen in drie verschillende tranches.

De bestemming van de extra middelen voor de tweede tranche en de evaluatie van
deze eerste tranche betrekken wij bij de Kadernota 2009. De bestemming van de
extra middelen voor de derde, tevens laatste tranche, alsmede de evaluatie van de
eerdere tranches, betrekken wij bij de begrotingsbehandeling 2010.

Bijlagen
Bijlage A en B; nota Meer kansen voor de jeugd + convenant Kinderen doen mee

Raadsbesluit
De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. In te stemmen met de nota Meer kansen voor de jeugd.

2. De kosten van het besluit ad€ 275.000,- ten laste te brengen van de extra
middelen in het kader van armoedebestrijding onder kinderen, zoals opgenomen in
de begroting 2008.



3. De niet gebruikte extra middelen 2008 ad€ 125.000,- te doteren aan een nieuw in
te stellen bestemmingsreserve ten behoeve van de tweede en derde tranche.

4. De extra middelen voor de tweede tranche en de evaluatie van deze eerste tranche
te betrekken bij de Kadernota 2009 en de bestemming van de extra middelen voor de
derde, tevens laatste tranche, alsmede de evaluatie van de eerdere tranches, te
betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Gedaan in de vergadering van … … …… (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter
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Meer kansen voor de jeugd
Bestrijding van armoede onder kinderen

Gemeente Haarlem
Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Augustus 2008
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1. Inleiding

Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen aan de
maatschappij dan andere kinderen.

Hoewel de gemeente Haarlem al langer beleid heeft om deelname van kinderen en
jongeren aan het maatschappelijk leven te bevorderen, delen wij de ambitie van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Aboutaleb, om het aantal
kinderen dat vanwege financiële belemmeringen niet participeert in de samenleving sterk
terug te dringen.

Hiervoor is door het Rijk voor de jaren 2008 en 2009 jaarlijks extra geld beschikbaar
gesteld.

Deze nota heeft als doel de voor 2008 beschikbaar gestelde middelen in te zetten ten
behoeve van de bestrijding van armoede bij en het vergroten van de mogelijkheden tot
participatie voor kinderen.

Bij het vergroten van mogelijkheden tot participatie denken wij aan participatie op het
gebied sport, cultuur en onderwijs of andere activiteiten. Het is hierbij onze ambitie om
het aantal kinderen dat vanwege armoede maatschappelijk niet meedoet sterk terug te
brengen.

2. Vraagstelling

Wij beogen te voorkomen dat kinderen uit huishoudens met lage inkomens niet kunnen
deelnemen aan de samenleving door de mogelijkheden van participatie te vergroten.
Hiervoor reserveren wij de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de jaren
2008, 2009 en 2010. Daarnaast stellen wij de criteria op welke wijze de extra middelen de
komende jaren worden verdeeld.

3. Convenant Kinderen doen mee!

De ambitie om de deelname van kinderen aan de samenleving te bevorderen leggen wij
vast in een convenant dat wij afsluiten met de staatssecretaris.

Naast het formuleren van een ambitie om het aantal kinderen dat vanwege financiële
redenen niet participeert met de helft terug te brengen, maken wij in het convenant
afspraken over het meten van de effecten: inzicht in het aantal kinderen dat gebruik maakt
van participatiebevorderende maatregelen en de daarmee gemoeide financiële inzet.

Het convenant ‘Kinderen doen mee!’ kent een looptijd van 2008 tot en met 31 december 
2010.

De totale omvang van de doelgroep - kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen- in
Haarlem is op dit moment nog niet duidelijk.
Wel is bekend dat de ouder(s) van circa 2000 kinderen rond moet(en) komen van een
bijstandsuitkering.

Wij streven er naar om gedurende de looptijd van het convenant een beter zicht te krijgen
op de doelgroep kinderen in arme gezinnen in het bijzonder en de doelgroep Haarlemse
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minima in het algemeen1. Daarnaast willen wij in het kader van het convenant de effecten
van de inzet van de extra middelen de komende jaren meten. Concreet betekent dit dat
over de periode 2008 tot en met 2010 een beeld wordt gegeven van het gebruik van
participatiebevorderende maatregelen door kinderen en de financiële inzet die daar
meegemoeid is.

Wij stellen wij voor om voor de periode 2008 tot en met 2010 hiervoor in totaal een
bedrag van€ 25.000,- beschikbaar te stellen.

4. Criteria

Bij de besteding van de extra middelen om armoede onder kinderen tegen te gaan voor
2008 en voor de jaren daarna, hanteren wij de volgende criteria:

- Het betreffen activiteiten die bijdragen aan de participatie van kinderen afkomstig van
huishoudens met een laag inkomen (tot 115% van het wettelijk minimumloon)

- Het betreffen zoveel mogelijk verstrekking in natura of concrete activiteiten die
daadwerkelijk aan de doelgroep ten goede komen.

- De uitvoeringskosten blijven zo laag mogelijk, zodat de middelen zoveel mogelijk aan
de doelgroep ten goede komen.

- Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande lokale voorzieningen.
- De resultaten van de inzet van middelen moeten op basis van een nulmeting

geëvalueerd kunnen worden.

5. Wijze van aanpak

5.1 Maatregelen op het terrein van sport

Niet elk kind krijgt van huis uit de gelegenheid om lid te worden van een
sportvereniging, terwijl het deelnemen aan een sportieve activiteit voor de verdere
ontwikkelingen van veel kinderen belangrijk is.

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds Haarlem beoogt op een snelle, effectieve en laagdrempelige
manier kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te
gaan sporten. De bijdrage van het Jeugdsportfonds aan aangemelde kinderen bestaat
uit een sportlidmaatschap of sportartikelen.

Wij stellen voor het Jeugdsportfonds Haarlem te ondersteunen om:
- meer kinderen in de gelegenheid te stellen te kunnen sporten en,
- de bekendheid van het Jeugdsportfonds te vergroten door wijkgerichte aanpak

Wij stellen voor om voor 2008 en 2009 hiervoor in totaal€ 45.000,- beschikbaar te
stellen. De uitvoering willen wij in handen geven van stichting SportSupport

1 Huishoudens met een inkomen tot 115% van het sociaal minimum
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Sociaal Maatschappelijk plan HFC Haarlem: ´HFC Haarlem, voor Haarlem (en)
meer´

De betaald voetbalvereniging HFC Haarlem heeft op 1 oktober jl. een aparte stichting
opgericht om sociaal maatschappelijke activiteiten te organiseren voor Haarlemmers
die om wat voor reden dan ook minder (ontplooings)mogelijkheden hebben.

Een voorbeeld van de activiteiten is het project Kickie on Tour, waarbij
sportbuurtwerkers vanuit de club met kinderen en jongeren op pleinen in
aandachtswijken sport- en spelactiviteiten organiseren, met als doel om o.a. overlast
door hangjongeren terug te dringen.
Ook de Kidsclub van HFC Haarlem waarbij kinderen allerlei activiteiten om en rond
de voetbalclub kunnen ondernemen en waar ook kinderen met de HaarlemPas aan deel
kunnen nemen zou zeer geschikt zijn voor de inzet van de gelden. Daarnaast zijn er
nog projecten voor dropouts en projecten rondom sport- en gezondheidsvoorlichting
op basisscholen.

Wij stellen voor om HFC Haarlem te ondersteunen om haar sociaal-maatschappelijke
plannen die gericht zijn op jeugd in aandachtswijken binnen Haarlem uit te voeren en
stellen hier een bedrag van totaal€ 50.000,- voor beschikbaar voor de jaren 2008 en
2009.

5.2 Maatregelen gericht op cultuur en participatie

Bevordering deelname aan cultuur
Wij vinden het van belang dat activiteiten en aanbod van kunst en cultuur voor a
toegankelijk blijven voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen.
Wij stellen daarom voor dat kinderen op vertoon van de HaarlemPas korting kunnen
krijgen voor culturele activiteiten. De korting die de instellingen hiervoor geven,
compenseren wij. Wij stellen voor om voor 2008 en 2009 hiervoor in totaal€ 50.000,-
beschikbaar te stellen.

Interactieve project, Stadsbibliotheek
Wij stellen voor om aan de stadsbibliotheek€ 10.000 beschikbaar te stellen ter 
vergroting van de capaciteit en daarmee het bereik van het project GenerationW, een
project dat jonge kinderen verantwoord leert omgaan met de computer.

5.3 Maatregelen op het terrein van onderwijs

Computerverstrekking
Een computer is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Werken en leren met
de computer wordt steeds vanzelfsprekender. Veel scholen in het voortgezet onderwijs
gebruiken een computer. Ook gaat de school er vanuit dat de leerlingen voor hun
huiswerk en werkstukken over een computer kunnen beschikken.

De Parkwijkschool en de Talentenschool zijn twee scholen in opbouw en kennen een
oververtegenwoordiging van leerlingen uit gezinnen met lage inkomens.
Voorstel is om beide scholen€ 25.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van 
het computeronderwijs. Tevens krijgen alle leerlingen die in 2009 van groep 8 naar de
middelbare school gaan via de school een PC en een printer uitgereikt, kosten€ 
25.000.
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Extra inzet bijles, examentraining, huiswerkbegeleiding
Wij streven ernaar om zoveel mogelijk jongeren in de gelegenheid te stellen een
startkwalificatie te behalen. Het behalen van een startkwalificatie vergroot immers de
mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Sommige jongeren hebben hierbij
een extra steuntje in de rug nodig.

Wij stellen voor om aan€ 20.000 beschikbaar te stellen aan lokale huiswerk-
begeleidingsprojecten. Enerzijds met het oogmerk om de bekendheid van dit soort
projecten te vergroten en anderzijds om de capaciteit en daarmee het bereik van de
doelgroep voor bijles en huiswerk-begeleiding te vergroten.

6. Financiële gevolgen

Het Rijk heeft via het gemeentefonds in de meicirculaire 2008 extra middelen voor
armoedebestrijding onder kinderen beschikbaar gesteld. Voor 2008 en 2009 is jaarlijks
een bedrag van€ 400.000,- toegekend. Deze middelen staan voor dit doel in de
gemeentebegroting gereserveerd.

Om beter in te kunnen spelen om de wensen en behoeften en aangezien het convenant
een looptijd kent tot 1 januari 2011, stellen wij voor de besteding van deze extra
middelen onder te verdelen in drie verschillende tranches.

De bestemming van de extra middelen voor de tweede tranche en de evaluatie van
deze eerste tranche betrekken wij bij de Kadernota 2009. De bestemming van de extra
middelen voor de derde, tevens laatste tranche, alsmede de evaluatie van de eerdere
tranches, betrekken wij bij de begrotingsbehandeling 2010.

Wij stellen voor om voor de eerste tranche een bedrag van€ 250.000,- in te zetten ten
behoeve van de inzet van participatiebevorderende instrumenten. Wij stellen voor dit
bedrag als volgt te bestemmen;

€ 45.000,- voor ondersteuning Jeugdsportfonds Haarlem
€ 20.000,- extra inzet huiswerkbegeleiding, examentraining en bijles
€ 50.000,- ter bevordering deelname aan cultuur
€ 10.000,- project Stadsbibliotheek
€ 75.000,- verstrekkingen computers
€ 50.000,- Sociaal maatschappelijk plan FC Haarlem

Daarnaast stellen wij voor om voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een bedrag van in
totaal € 25.000,- in te zetten om de effecten van de inzet van de extra middelen te
meten en om een beter zicht te krijgen op de omvang, duur en oorzaken van
langdurige armoede.
De uitvoering van dit onderzoek willen wij in handen geven van de afdeling
Onderzoek en Statistiek van de gemeente Haarlem.

Tenslotte stellen wij voor het restantbedrag van de extra middelen voor 2008 ad€ 
125.000,- te doteren aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve ten behoeve van
de tweede en derde tranche.
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6. Besluit

1. Het college verzoekt de Raad in te stemmen met de nota Meer kansen voor de jeugd.

2. Het college besluit in te stemmen met de inhoud en ondertekening van het convenant
Kinderen doen mee.

3. De kosten van het besluit bedragen€ 275.000,- voor de inzet van
participatiebevorderende instrumenten ten behoeve van kinderen voor de eerste
tranche. Wij stellen de Raad voor dit bedrag ten laste te brengen van de extra
middelen in het kader van armoedebestrijding onder kinderen, zoals opgenomen in de
begroting 2008.

4. Wij stellen de Raad voor de niet gebruikte extra middelen 2008 ad€ 125.000,- te
doteren aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve ten behoeve van de tweede en
derde tranche.

5. Wij stellen de Raad voor de bestemming van de extra middelen voor de tweede
tranche en de evaluatie van deze eerste tranche te betrekken bij de Kadernota 2009.
Wij stellen voor de bestemming van de extra middelen voor de derde, tevens laatste
tranche, alsmede de evaluatie van de eerdere tranches, te betrekken bij de
begrotingsbehandeling 2010.
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CONVENANT
Kinderen doen mee!

Partijen,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb,
handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: ‘de Staatssecretaris’,

Het College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem,
handelend als bestuursorgaan van de gemeente Haarlem, te deze vertegenwoordigd
door mevrouw H. van der Molen, wethouder Sociale Zaken, Welzijn en
Maatschappelijke Ondersteuning, hierna te noemen: ‘de gemeente Haarlem’,

Overwegende dat:
in Nederland 381.000 kinderen opgroeien in een gezin met een laag

inkomen1;
een laag inkomen van de ouders kan leiden tot sociale uitsluiting van het kind;
kinderen in gezinnen met een laag inkomen niet dezelfde kansen hebben als

kinderen uit rijke gezinnen.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Doelstelling
De gemeente Haarlem en de Staatssecretaris hebben de gezamenlijke ambitie om
het aantal kinderen dat om financiële redenen niet maatschappelijk participeert, met
de helft terug te brengen. Om die ambitie te realiseren maken zij een aantal
afspraken.

Artikel 2. Inzet van de gemeente Haarlem
1. De gemeente Haarlem stelt alles in het werk om armoede onder gezinnen met

kinderen te voorkomen dan wel te bestrijden. Teveel kinderen lopen, vaak door
een combinatie van verschillende problemen, al vroeg een achterstand op. De
inzet van de gemeente Haarlem is erop gericht te voorkomen dat deze kinderen
los komen te staan van de samenleving en permanent terecht komen in een
kansloze onderklasse. Door vroegtijdige interventie in gezinnen die een specifiek
risico lopen en door het treffen van maatregelen in en rond het onderwijs wordt
hierop stevig ingezet.

2. De gemeente Haarlem vindt dat financiële redenen geen belemmering voor
kinderen mogen zijn om volwaardig mee te doen in de Haarlemse samenleving.

3. De gemeente Haarlem wil al bestaande initiatieven op het gebied van onderwijs,
zorg, sport en cultuur in kaart brengen en bezien of en hoe we daarbij kunnen
aansluiten. Het gaat hierbij om het zoeken van aansluiting en intensiveren van
samenwerking.

4. De gemeente Haarlem heeft haar inzet allereerst geformuleerd in de nota Meer
kansen voor de jeugd.

1 Aantal kinderen < 15 jaar dat in 2005 in een huishouden leefde met een inkomen onder de lage
inkomensgrens (SCP/CBS Armoedemonitor 2007)



Artikel 3. Inzet van de Staatssecretaris
1. De Staatssecretaris vindt dat alle kinderen dezelfde kansen en mogelijkheden

moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij een
sportvereniging of op de muziekschool. Ook kinderen in een gezin met een laag
inkomen moeten maatschappelijk kunnen participeren.

2. Eerder zijn in het Deelakkoord participatie met de VNG bestuurlijke afspraken
gemaakt om armoede en schulden te bestrijden (zie bijlage1). In het verlengde
van deze bestuurlijke afspraken wil de Staatssecretaris de maatschappelijke
participatie van kinderen in een gezin met een laag inkomen een extra impuls
geven door financiële drempels voor deze kinderen te verminderen of weg te
halen.

3. De Staatssecretaris heeft de ambitie om het aantal kinderen dat om financiële
redenen niet participeert met de helft terug te brengen en stelt in 2008€ 40 
miljoen en in 2009€ 40 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten via de 
algemene uitkering van het Gemeentefonds om deze ambitie te realiseren.

Artikel 4. Nadere afspraken
1. De gemeente Haarlem zet zich gericht in om het aantal kinderen in gezinnen met

lage inkomens dat niet maatschappelijk participeert met tenminste de helft terug
te brengen. De doelgroep betreft alle kinderen tot 18 jaar in gezinnen met een
inkomen tot 115% van het Wettelijk Minimumloon (WML). De afgesproken inzet
van de gemeente Haarlem in het kader van dit convenant is een onderdeel van
haar bredere armoedebeleid (bijlage 2) .

2. De gemeente Haarlem verstrekt waar mogelijk voorzieningen in natura aan
kinderen in gezinnen met een laag inkomen.

3. De gemeente Haarlem werkt onder meer samen met de sportverenigingen en
cultuurinstellingen, scholen, centra voor jeugd en gezin opdat de activiteiten
elkaar versterken en zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de lokale
bestaande voorzieningen en de (vrije) keuzemogelijkheid voor kinderen zo groot
mogelijk wordt gelaten. Waar voorzieningen ontbreken, spant de gemeente zich
in om samen met het middenveld een passend aanbod te ontwikkelen. Hiervoor
kunnen bestaande subsidieregelingen en uitkeringen vanuit sport- en
cultuurbeleid worden benut.

4. De gemeente Haarlem streeft naar activiteiten die een duurzame impact hebben.
De effecten van het beleid worden met de Staatssecretaris gezamenlijk periodiek
geëvalueerd en zo nodig worden de afspraken aangepast.

Artikel 5. Meten van effecten
1. De Staatssecretaris wil inzicht in het aantal kinderen dat gebruik maakt van

participatiebevorderende maatregelen op gemeentelijk niveau. Hierbij gaat het
vooral om deelname aan sport en cultuur.

2. Van de gemeente Haarlem wordt gevraagd een beeld te geven van het aantal
kinderen in gezinnen met een laag inkomen dat per 31 december 2007 gebruik
maakt van maatregelen van de gemeente en de daarmee gemoeide financiële
inzet in 2007. Vervolgens maakt de gemeente Haarlem voor de jaren 2008, 2009
en 2010 voor 1 maart van respectievelijk 2009, 2010 en 2011 de financiële inzet
en het aantal bereikte kinderen inzichtelijk, met als peildatum respectievelijk 31
december 2008, 2009 en 2010.



3. De gegevens van de gemeente Haarlem zullen worden afgezet tegen het aantal
kinderen in gezinnen met een laag inkomen in de gemeente Haarlem zodat het
effect van de extra middelen gemeten kan worden.

4. De gemeente Haarlem verschaft genoemde gegevens aan de Staatssecretaris.
De gemeente Haarlem en de Staatssecretaris maken voor 1 december 2008
afspraken over welke informatie de gemeente hiervoor gaat leveren. Hierbij wordt
aangesloten bij de beleidsinformatie die het college van B&W zelf nodig heeft
voor beleidsmonitoring en–evaluatie en verantwoording in het kader van dit
convenant aan de gemeenteraad, zodat er geen sprake zal zijn van een extra
administratieve belasting van de gemeente.

Artikel 6. Kennis(delen)
1. Een landelijk beeld van het aantal kinderen dat om financiële redenen niet

maatschappelijk participeert, ontbreekt op dit moment. De Staatssecretaris laat
daarom een landelijke nulmeting uitvoeren om te komen tot een goed beeld van
het aantal kinderen dat (peildatum 31 december 2007) om financiële redenen niet
participeert; deze meting zal in 2011 herhaald worden (peildatum 31 december
2010). De landelijke nulmeting zal zo veel mogelijk aansluiten bij de definities en
resultaten van gemeenten.

2. De Staatssecretaris heeft behoefte aan een meer diepgaande analyse van wat
sociale uitsluiting en armoede voor kinderen betekent. Samen met de Minister
voor Jeugd en Gezin zal de Staatssecretaris een onderzoek laten uitvoeren naar
de factoren die aan armoede en sociale uitsluiting ten grondslag liggen omdat op
dit moment geen volledig en actueel beeld van de omvang en achtergronden van
armoede en sociale uitsluiting bij kinderen bekend is. Hierbij is het ook van belang
om de langere termijngevolgen van armoede bij kinderen onderzoeken.

3. De Staatssecretaris zal de mogelijkheden die er zijn voor gemeenten om de
ambitie te realiseren verkennen en breed bekend maken onder gemeenten. In
ieder geval zal de Staatssecretaris hiertoe het gesprek aangaan met
(koepel)organisaties uit de sport, cultuur en onderwijssector (waaronder
NOC*NSF, de Cultuurformatie, de Kunstconnectie, de Kunstfactor, het
Jeugdsportfonds en de stichting Leergeld).

Artikel 7. Inwerkingtreding en looptijd
Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door beide
partijen en vervalt per 1 januari 2011. Na 1 januari 2011 blijven de bepalingen van dit
convenant van kracht voor zover dit voor de afwikkeling van het convenant
noodzakelijk is.

Artikel 8. Wijziging
1. Elke partij kan de andere partijen schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen.

De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen twee weken nadat een partij de wens daartoe

aan de andere partij schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan

het convenant gehecht.



Artikel 9. Openbaarheid
Binnen vier weken na ondertekening van het convenant wordt de tekst daarvan
gepubliceerd in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:

Plaats: Datum:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb,

De gemeente Haarlem, namens deze, mevrouw H. van der Molen,



Bijlage 1: Deelakkoord participatie
In het kader van het Deelakkoord participatie SZW-VNG dat onderdeel uitmaakt van
het Bestuursakkoord met gemeenten zijn afspraken gemaakt om armoede en
schulden te bestrijden. De afspraken houden in dat:

o Aangestuurd wordt op gerichte bijstand in natura voor gezinnen met kinderen,
waarbij het beleid gericht dient te zijn op de kosten voor schoolgaande
kinderen, voor zover niet voorzien in een voorliggende voorziening (te denken
valt hierbij aan computers, vervoer, sport en cultuur).

o De langdurigheidstoeslag wordt gedereguleerd. Gemeenten leggen in een
verordening vast onder welke voorwaarden burgers recht op een
langdurigheidstoeslag hebben.

o Gemeenten het armoedebeleid zoveel als mogelijk invullen in de vorm van
materiële voorzieningen gericht op participatie.

o Het streven is niet-gebruik voor alle gemeentelijke regelingen tegen te gaan.
Daarnaast wordt onderzocht hoe het niet-gebruik via bestandskoppelingen
teruggebracht kan worden.

o De samenwerking tussen partners op lokaal en regionaal niveau bevorderd
wordt en goede praktijkvoorbeelden actief onder de gemeenten verspreid
worden. Zo zal de samenwerking tussen gemeenten en lokale voedselbanken
verbeterd worden met het doel bezoekers van voedselbanken gebruik te laten
maken van gemeentelijke voorzieningen.

o Gemeenten grote terughoudendheid betrachten bij het verlenen van
leenbijstand. Gemeenten worden hierbij gestimuleerd op inventieve wijze om
te gaan met de mogelijkheid om de verplichting tot betaling van deze schuld
kwijt te schelden, gekoppeld aan de inspanning van de cliënt op het terrein
van re-integratie.



Bijlage 2:
Een deel van de ambities die het college in 2006 heeft geformuleerd in het sociaal
programma zijn gericht op het creëren van een omgeving waarin kinderen en
jongeren zich zonder (financiële) belemmeringen optimaal kunnen ontplooien.
Naast haar ambitie om kinderen te laten participeren gaat Haarlem armoede en alles
wat Haarlemmers belemmert om mee te doen aan de samenleving zoveel moegelijk
tegen.

De huidige maatregelen in het kader van armoedebestrijding zijn onder meer
vastgelegd in de nota Minimabeleid 2008-2010.

Daarnaast wil het college de extra middelen ter bevordering van de participatie van
kinderen bestemmen op de wijze zoals neergelegd in de nota Meer kansen voor de
jeugd.

Beide nota’s zijn bijgevoegd.  


