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Agendapunt: BV04 Programmabegroting 2016-2019 

Onderwerp: Alle kinderen meedoen 

De raad van de gemeente Ede in vergadering op 12 november 2015, 

constaterende dat: 

• uit de praktijk signalen worden ontvangen dat de minimaregelingen 'Meer kinderen meedoen' 
en 'kindpakketten' niet toereikend zijn; 

• mensen in de schuldsanering/budgetbeheer veelal niet in staat zijn te betalen voor 
schoolkosten, lidmaatschappen van sportverenigingen, muzieklessen en dergelijke; 

• wij vanuit de ambtelijke ondersteuning begrepen hebben dat er in deze regelingen 
onderuitputting bestaat; 

overwegende dat: 

• de kindpakketten kosten onderwijs bestaan uit: € 125,- per jaar voor 4-12 jaar, € 150,- per jaar 
voor kinderen in het voortgezet onderwijs tot 17 jaar; 

• de schoolkosten (vooral in het voortgezet onderwijs) meestal hoger zijn dan de beschikbare 
bedragen (€ 100,- a € 300,-), en de situatie voor 16- en 17-jarigen in het mbo vaak nog veel 
nijpender is; 

• de kosten voor kindpakketten en voor grotere uitgaven, bijvoorbeeld een computer, moeten 
worden voorgeschoten en dit onmogelijk te doen is van de leefgeldbedragen; 

• er voor sport en cultuur ('Meer kinderen meedoen') waardebonnen beschikbaar zijn die 
sowieso niet toereikend zijn voor een 'normaal' lidmaatschap van een sportvereniging 
(voorbeeld: hockey € 252,- en voetbal € 249,-); 

• deze waardebonnen er zijn voor kinderen vanaf 6 jaar; 
• het voor alle kinderen ontzettend belangrijk is dat ze zich kunnen ontwikkelen, op school en 

tijdens sport en/of cultuur; 

verzoekt het college: 

• voor die kinderen die opgroeien in een periode waarin het gezin in een schuldsanering terecht 
is gekomen, deze maatregelen te verruimen en maatwerk te leveren; 

• de mogelijkheid te bieden de bedragen voor alle pakketten gedurende het schooljaar 
gefaseerd en vooraf te kunnen laten declareren; 

• voor het bovenstaande binnen drie maanden een voorstel aan de raad te doen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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