
 

 

 

Almelo, 16 juli 2017 

 

Onderwerp: vragen inzet Klijnsma-middelen 2017 

 

Geacht college, 
 
Naar aanleiding van de raadsbrief ‘Inzet extra minimamiddelen voor kinderen in 2017’ hebben wij 
een aantal vragen. 
 
1. In de brief wordt gesproken over ‘extra minimamiddelen’. Betreft dit de Klijnsmamiddelen? 
2. In de brief schrijft u dat de aanwijzingen van de provincie betekenen dat er voor Almelo een 
bedrag van 75.000 euro aan extra middelen kan worden ingezet. Hoeveel geld is er in totaal naar 
Almelo gekomen in het kader van deze regeling? 
3. In de bestuurlijke afspraken tussen VNG en het Ministerie van SWZ lezen we de volgende passage. 
“Het is van belang dat de huidige inzet van middelen voor armoedebestrijding onder kinderen door 
gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra middelen dienen als aanvullende impuls 
bovenop de reeds bestaande financiële middelen.”  
Bent u met ons van mening dat u deze bestuurlijke afspraak schendt wanneer u deze middelen niet 
volledig ten goede laat komen aan de doelgroep?  
4. Over de rol van de gemeenteraad is in de bestuurlijke afspraken het volgende opgenomen: 
“Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en 
behaalde resultaten”.  
Wij willen voorkomen dat we achteraf geconfronteerd worden met een verkeerde inzet van deze 
middelen en vragen u daarom ons vooraf inzicht te geven in de manier waarop het volledige bedrag 
dat hiermee naar Almelo komt wordt ingezet.  
 
In uw raadsbrief verwijst u naar de politieke beraden rond het minimabeleid, waaruit u opmaakt dat 
er een brede wens is om te komen tot herziening van het minimabeleid. Met de inzet die u heeft 
gekozen voor de Klijnsmamiddelen neemt u hier een voorschot op.  
 
Wij herkennen deze wens, maar willen u vragen een voorschot te nemen op een andere brede wens 
van de raad: twee dagen na het verschijnen van de raadsbrief, is bij de behandeling van de 
Perspectiefnota het amendement Klijnsma-middelen aangenomen. Hieruit blijkt dat een 
meerderheid van de gemeenteraad wil dat de middelen worden ingezet volgens de bestuurlijke 
afspraken tussen Rijk en VNG. Het lijkt ons verstandig dat u rekening houdt met deze brede wens, en 
de middelen ook in 2017 inzet waarvoor ze bedoeld zijn.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fracties van  
 
PvdA    LAS    GroenLinks 
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