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Onderwerp: reactie op adviesraad Sociaal Domein over het Kindpakket
Geachte heer Blaauwbroek,

Hartelijk dank voor het leveren van een uitgebreid advies over het Kindpakket. Wij richten ons in
deze reactie op uw concrete adviespunten.
U heeft uw advies toegespitst op 5 vragen:
- Leidt ‘ het voorschieten’ van bedragen in veel gevallen niet tot een extra drempel om
zaken aan te schaffen?
- Zijn de grootte van de doelgroep (<18) en de inkomensgrens van de ouders/verzorgers
(120% van het sociaal minimum) niet aan de lage kant?
- Is de doelgroep niet te selectief betrokken bij het proces?
- Moet er niet actiever en outreachend gecommuniceerd worden over het Kindpakket?
- Is het mogelijk om een kinderstadspas in te voeren?
In de volgende alinea’s zullen wij een reactie geven op bovengenoemde adviezen.
Wat betreft het voorstel om flexibel om te gaan met de declaratie van de gemaakte kosten
hebben wij uw advies opgevolgd. In de beleidsnota is nu opgenomen dat het in
uitzonderingsgevallen mogelijk is een voorschot aan te vragen.
Het uitbreiden van de doelgroep is een maatregel die nu niet wenselijk is, omdat we geen
inschatting kunnen maken van de grootte van de groep en dus niets kunnen zeggen over het
aantal extra aanmeldingen. Als er meer inzicht komt in het aantal extra aanmeldingen, sluiten
wij niet uit dat de leeftijdsgrens in de loop van de tijd verschoven wordt naar 23 jaar.
Wat betreft de participatie van de doelgroep: deze is wel degelijk betrokken bij het
besluitvormingsproces. Er zijn meer dan 70 enquêtes uitgegaan. De enquêtes zijn juist
uitgedeeld bij de plekken waar de kwetsbare doelgroep voor wie we beleid maken aanwezig is,
zoals de voedselbank, het Centrum voor Jeugd en Gezien én de basisscholen. Dat deze
enquêtes niet allemaal zijn ingevuld, ligt buiten onze macht.
We volgen uw advies op om actiever en outreachend te communiceren over het Kindpakket. De
digitale gids inkomensregelingen wordt op de gemeentewebsite geplaatst. Echter: deze
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beleidsregel gaat op 1 augustus pas in. Voor die tijd kunnen we niet té actief communiceren,
omdat we geen gebruik maken van een overgangsregeling en de regel pas echt vanaf augustus
geldig is.
Wat betreft de stadspas: we hebben hier al onderzoek naar gedaan en een stadspas was
financieel niet haalbaar. Invoering van een eigen stadspas zou als voordeel hebben dat er
zelfstandigheid en grip is op de invulling van de stadspas; eigen wensen en behoeften zijn
leidend. Een korte blik op het momenteel te besteden (minima)budget en de aanwezige kennis
en capaciteit leert echter dat uitvoering van een stadspas in eigen beheer een te onrealistische
optie is om nader uit te werken.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
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