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Aanleiding
In het najaar 2021 is aan de raad toegezegd te komen met een overzicht van de besteding 
van Klijnsmagelden, en in welke mate deze direct bij kinderen terecht komen. De 
Klijnsmagelden worden door het rijk aan gemeenten beschikbaar gesteld om 
kinderarmoede te bestrijden. Deze middelen worden via de algemene uitkering toegekend 
en zijn vrij besteedbaar. De gemeente Woudenberg heeft er al eerder voor gekozen deze 
middelen één op één te bestemmen voor het bestrijden van armoede onder kinderen.  
Deze memo gaat over de besteding van deze middelen in de periode 2019-2021.

Werkwijze kindregelingen 
In Woudenberg worden de Klijnsma middelen ingezet voor diverse minimaregelingen 
specifiek voor kinderen, bijvoorbeeld het Kindpakket, zwemles en de aanschaf van een 
computer. Van het Kindpakket kunnen een aantal zaken naar eigen keuze worden betaald. 
Voorbeelden zijn: sport, smartphone, internet, identiteitsbewijs, dagje uit, fiets, etc. 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij Coöperatie De Kleine Schans. We streven naar een 
laagdrempelige voorziening door bij een aanvraag van een bijstandsuitkering ook direct de 
minimaregelingen toe te kennen. We hanteren een inkomensgrens van € 110%. Daarnaast 
hebben inwoners met een inkomen tussen 110 en 120% ook recht op een vergoeding van 
het Kindpakket, maar dan voor een lager bedrag. Alle minimaregelingen betreffen open 
einde regelingen. Geregeld proberen we de bekendheid van minimaregelingen te 
vergroten, o.a. door ketenpartners up to date te houden of door een artikel in de krant. Ook 
in ons overleg met scholen hebben we hier van tijd tot tijd aandacht voor.

Werkatelier armoede 
Armoede bestrijden kunnen we alleen samen. Daarom heeft de ALV van coöperatie De 
Kleine Schans op initiatief van de gemeente besloten om een werkatelier armoede op te 
richten. Het doel daarvan is alle relevante partijen samen te brengen in een 
netwerkoverleg. Het netwerk wisselt onderling uit wie wat doet, zodat we elkaar goed 
weten te vinden. Begin maart vindt het eerste netwerkoverleg plaats.

Overige regelingen voor inwoners
Naast de gemeentelijke regelingen, kunnen inwoners van Woudenberg ook gebruik maken 
van het Jeugdfonds de Boom in Leusden. Dat fonds vergoed de kosten van sport, 
muziekles, een vakantieweek of de peuterspeelzaal. De Boom hanteert een inkomensgrens 



tot 130% Daarnaast zet ook Stichting Burgerinitiatief zich in om kinderen die in stille 
armoede opgroeien te ondersteunen. Burgerinitiatief richt zich op de doelgroep met een 
inkomen vanaf 120%. De stichting heeft met diverse scholen afspraken over de vergoeding 
van bijvoorbeeld ouderbijdragen en laptops.

Ontvangen Klijnsma middelen
2019 2020 2021

Klijnsma gelden in € 37.139 37.139 37.586

Uitgaven in € en aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt
Soort regeling 2019 2020 2021
Kindpakket € 38.032 28.185 31.638
Zwemles € - - 38
Computer € 3.500 2.200 4.000
 
Totaal uitgaven € 41.532 30.385 35.676
Totaal huishoudens 46  39 34

 

Aantal bijstandsuitkeringen 
2019 2020 2021

Per 31-12 96 83 84

Conclusie 
De Klijnsmagelden komen voor het overgrote deel direct ten goede aan kinderen. Er zijn 
schommelingen zichtbaar in aantallen huishoudens dat gebruik maakt van regelingen en in 
de totale uitgaven. De afname van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de 
kindregelingen kan worden verklaard doordat ook het aantal huishoudens met een 
bijstandsuitkering is afgenomen. Door de vergoedingen laagdrempelig te verstrekken en 
aanvragen snel af te handelen, maken wij het inwoners zo makkelijk mogelijk. Inwoners 
weten De Kleine Schans goed te vinden.






