
 

 

Memo aan de raad. 
Van:    wethouder Telder 
Onderwerp: nadere onderbouwing ombuigingstaakstelling en besteding rijksmiddelen 

armoedebestrijding kinderen. 
Datum:   1 juni 2017 
 
Inleiding 
In de beeldvormende raadsvergadering van 17 mei 2017 heeft u gevraagd om een nadere 
onderbouwing van de besteding van de rijksmiddelen voor armoedebestrijding onder 
kinderen en de realisatie van de ombuigingstaakstelling. In deze memo geef ik u deze 
onderbouwing. 
 
Extra rijksmiddelen armoedebestrijding onder kinderen 
Met ingang van 2017 ontvangt de gemeente Doetinchem een structureel bedrag van € 
252.000 voor de armoedebestrijding onder kinderen. Deze middelen voegen wij toe aan 
het budget van het Meedoenarrangement. Vanaf 2017 is er, in tegenstelling tot eerdere 
jaren sprake van volledige dekking voor de uitgaven van het Meedoenarrangement.  
In 2016 was het budget € 478.000, terwijl de uitgaven € 738.000 bedroegen. 
Het tekort werd binnen het programma Armoedebeleid gedekt door het overschot op de 
Compensatie Zorgkosten. De ruimte binnen dit deelbudget van het armoedebeleid is er 
vanaf 2018 niet meer. Het deelbudget Compensatie Zorgkosten wordt dan geheel besteed 
aan het doel waarvoor het bestemd is. Vanaf 2018 wordt het deelbudget 
Meedoenarrangement afgeraamd wegens de halvering van de credits 0 – 4 jarigen. 
Vanuit het Meedoenarrangement bieden wij ondersteuning voor jongeren om te 
participeren aan de samenleving( sport, cultuur, schoolkosten, verjaardagsfeestjes) De 
rijksmiddelen die vanaf 2017 beschikbaar zijn gesteld, zijn bedoeld voor ondersteuning 
zoals wij deze al vanaf 2015 bieden binnen het Meedoenarrangement. In de brief van 16 
mei 2017 van NOC-NSF aan de Nederlandse gemeenten (bijlage) worden de suggesties 
gedaan voor de inzet van die extra middelen. Deze suggesties, zoals het vergoeden van 
lidmaatschapskosten van sportverenigingen, bevorderen van deelname aan 
cultuuractiviteit en zwemlessen, hebben sinds 2015 al een plek gekregen binnen ons 
Meedoenarrangement. 
 
Financieel ziet dat er als volgt uit. 

Deelbudget 2016 2017 2018 e.v. 

Meedoenarrangement 478.000 734.000 667.000 

 
Ombuiging uitvoeringskosten: 
Met de nieuwe beleidskaders zetten wij in op de preventie. Door bovendien in te zetten 
op vroegtijdig signaleren van financiële problemen wordt escalatie van de problematiek 
voorkomen. Inzet aan de voorkant van het proces moet leiden tot een reductie op de 
formatie in de uitvoering.  De eerste besparing op de uitvoeringskosten kan in 2018 
worden gerealiseerd. In 2019 wordt de rest van de ombuiging gerealiseerd. De ombuiging 
wordt gerealiseerd in de deelbudgetten Schulddienstverlening en Uitvoeringskosten 
binnen het armoedebeleid. 
 
Financieel ziet dat er als volgt uit: 

Deelbudget 2017 2018 2019 e.v. 

Schulddienstverlening 527.000 527.000 467.000 

Uitvoeringskosten 1.115.000 1.085.000 932.000 

 
Bijlage: Brief NOC-NSF d.d. 16 mei 2017 


