
 

 

Mondelinge vragen Klijnsma middelen  

Op 16 juli hebben de fracties van de PvdA, LAS en GroenLinks schriftelijke vragen ingediend over de besteding van 
de Klijnsma middelen in 2017. Dit is een extra bedrag van 515.310 euro dat de gemeente Almelo heeft gekregen 
voor de bestrijding van armoede onder kinderen. In de raadsbrief van juni 2017 hierover schrijft het college dat er 
75.000 euro aan extra middelen kan worden ingezet.  

Om ons heen zien we gemeenten die dit geld volop gebruiken om kinderen in armoede te helpen; neem 
bijvoorbeeld de gemeente Wierden waar kindpakketten zijn gemaakt om kinderen volop te laten meedoen in de 
samenleving. In Almelo blijft het op dit punt oorverdovend stil. Ook in Almelo zijn er kinderen die niet mee kunnen 
op een werkweek omdat de kosten simpelweg te hoog zijn. Ook in Almelo hebben ouders hoge kosten gemaakt 
omdat hun kinderen voor school een tas, rekenmachine en wellicht laptop of tablet nodig hebben. Dit zijn bij 
uitstek zaken die uit de Klijnsmamiddelen betaald hadden kunnen worden.  

Ondanks dat het college ruim zeven weken heeft uitgetrokken voor het beantwoorden van deze vragen, is het nog 
steeds onduidelijk wat er met dit geld gebeurt. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen voor het college: 

1. In de bestuurlijke afspraken tussen VNG en ministerie staat dat de extra middelen dienen als aanvullende 
impuls bovenop reeds bestaande financiële middelen. Hoe rijmt u dat met uw uitleg dat dit in Almelo via 
de bestaande minimaregelingen gaat en het college spreekt over dat de middelen ‘ook beschikbaar zijn 
voor de doelgroep’? 

2. In de beantwoording staat dat 75.000 euro voor 2017 voldoende is. Bedoelt het college dat hiermee de 
armoede onder kinderen is opgelost? 

3. Waar is het resterende bedrag van 440.310 euro gebleven?  
4. Hoe kan het dat het college zegt de begroting te overschrijden als er meer dan 75.000 euro wordt 

uitgegeven, terwijl er ruim 5 ton voor dit doel naar de gemeente is gekomen? 

 


