
'Klijnsma-gelden' juist bedoeld als extraatje
 
Geld voor arme kinderen komt vaak elders terecht
 
WESTLAND

NIENKE TOREN

De tonnen extra die Westland krijgt
om kinderen in armoede te helpen,
komen lang niet altijd bij deze
kinderen terecht. Dit blijkt uit
navraag van het AD.

Het geld belandt in een pot voor
algemene middelen voor minima,
terwijl júist was afgesproken dat dit
geld direct bij de kinderen terecht
zou komen.

Toenmalig staatssecretaris van
Sociale Zaken, Jetta Klijnsma,
kondigde in het najaar van 2016
aan jaarlijks 100 miljoen euro extra
beschikbaar te stellen voor
kinderen die opgroeien in armoede.
Voor gemeenten golden toen twee
belangrijke voorwaarden: kinderen
moesten in natura worden
geholpen, bijvoorbeeld met
zwemlessen of een fiets, zodat het
geld ook écht bij kinderen terecht
zou komen. En bestaande
regelingen tegen
armoedebestrijdingen moesten
gewoon doorgaan. De Klijnsma-
gelden waren dus bedoeld als
extraatje voor kinderen in armoede.

Hoewel Westland de zogenaamde
Klijnsma-gelden sinds vorig jaar
ontvangt - het ging toen om een
bedrag van 398.371 euro -
belandde dit geld in de algemene
pot bijzondere bijstand, bedoeld
voor speciale uitgaven voor
minima, zoals het kopen van een
koelkast of een ritje naar het
ziekenhuis. Gezinnen met
kinderen, maar ook mensen met
een laag inkomen zonder kinderen,
kunnen daarop aanspraak maken.

Geoormerkt

De gemeente zegt geen specifieke,
geoormerkte gelden voor specifieke
doelgroepen te hebben. ,,Het is
daarom lastig te bepalen hoeveel
geld er aan kinderen die opgroeien

in armoede besteed is", aldus een
woordvoerder.

Een zwak antwoord, vindt Nico de
Gier, de lijsttrekker van PvdA
Westland. Hij noemt het
onbegrijpelijk dat dit geld in de
algemene middelen belandt. ,,Het
was nu júist bedoeld om daar
bovenop nog wat te doen." Hij roept
de gemeente op zich beter in te
spannen om kinderen te bereiken,
juist omdat regelingen voor minima
al zo onbekend zijn.  
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