Aan het college van burgemeester en wethouders
Huizen, 7 januari 2019
Onderwerp: raadsvragen over besteding Klijnsma-gelden
Geacht college,
Op grond van artikel 47 van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad 2015”, heb ik vragen aan uw college over besteding Klijnsma-gelden.
Aanleiding voor mijn vragen is het volgende.
GroenLinks juicht het initiatief toe dat uw college in de aanloop naar de afgelopen kerstdagen
cadeaupakken heeft uitgereikt aan gezinnen met kinderen die van een minimuminkomen moeten
leven. Het leven rond een sociaal minimum legt een zwaar beslag op hun bestaan.
De zogenaamde Klijnsma-gelden zijn bedoeld voor kinderen uit gezinnen die van een minimum leven.
Uw college heeft er voor gekozen om de gelden te besteden aan 225 gezinnen met bijstand of
bijzondere bijstand. Echter, er zijn gezinnen zijn die hun uiterste best doen om hun eigen broek op te
houden en ook op bijstandsniveau leven maar niet aankloppen voor hulp, omdat ze niet op de hoogte
zijn dat ze eventueel in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand.
Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen.
1. Welke richtlijnen zijn/worden er gehanteerd om de Klijnsma-gelden toe te kennen?
2. Is er een duidelijk overzicht voor mensen waar (welk bedrag) ze wanneer (onder welke
omstandigheden) recht hebben op (bijzondere) bijstand?
3. Wat wordt er gedaan voor mensen die op bijstandsniveau leven en niet weten waar ze moeten
aankloppen voor bijzondere bijstand?
4. Zijn de Wajongers en werkende armen met kinderen meegenomen in de richtlijnen om de
Klijnsma-gelden uit te keren?
5. Wat is er nodig om de betrokkenen in de toekomst beter te monitoren en in 2019 wel een extraatje
te kunnen geven?
6. Kan er dit jaar in de pers aandacht aan geschonken worden dat mensen zich kunnen inschrijven?
7. Hoe kan de communicatie in de toekomst zo optimaal mogelijk verlopen teneinde geen mensen
uit te sluiten die wel in aanmerking komen voor het extraatje?
Ik verzoek u de vragen zo mogelijk tijdig voor de raadsvergadering van 7 februari a.s. schriftelijk te
beantwoorden. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan verzoek ik om mondelinge beantwoording van
de vragen in die raadsvergadering.
M. van den Berge (GroenLinks)

