
   

  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

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. 
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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; 

 

 € 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. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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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…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 


