
  

  

‚Aan de leden van de gemeenteraad 

gemeente 

eijsden-margraten 

J gisgenMargaten: 3 JULÍ 2018 

… ondenwer Aanbieden indpakket 

Geachte heerimevrouw 

Tijdens de raadsvergadering op 7 november 2017 heeft PudA een motie ingeciend, die 

tessares _ door uw raad unaniem akkoord is bevonden. Aan het cllege is gevraagd e onderzoeken 

f de invoering van het aanbieden van het kindpakket tot de mogeljkheden behoort. Met 

deze raadsinformatiebrief nformeren wij u hierover. 

Kinderombudsman introduceert Kindpakket 

+ De naam Kindpakketis een em die komt van de Kinderombudsman. Hij heeft i zijn 

22 _ eindrapport gemeenten aanbevolen om een kindpakket samen te stelen. In maart 2014 

heeft de kinderombudsman de handreiking aan Nedertandse gemeenten voor effectief 

kindgericht armoedebeleid’ utgebracht Hierin zijn aanbevelingen opgenomen voor 

gemeenten om te komen tot een eigen gemeentelik kindpakket Waarbijniet aleen 

regelingen van gemeenten, maar ook landelijke en Iokale iniatieven zijn opgenomen. 

  

ver n 

De gemeente Eijsden-Margraten had ten tjde van de voormalige uivoeringsorganisatie 

Pentasz al een divers aanbod aan kindregelingen. In onderstaand overzicht s een 

vergelijing gemaakt tussen de elementen van het kindpakket van de Kinderombudsman 

‚en het ondersteuningsaanbod zoals gemeente Eisden-Margraten dat sinds 2017 

aanbiedt 

  

  

Aanbeveling kindpakket [ Kind: Opmerkingen/aanvullingen 

Kinderombudsman 

      

    

  

   

Va bijzondere bijstang en de 

Voedselbank zjn de absoluut 

noodzakelike behoeften gewaarborgd. | 

Zaken om mee te v Via de Regeling maatschappelike 

kunnen doen in de partiipatie en de Stichting Leergeld 

menleving 

Vouchers voor v Erworat i Eijsden-Margraten niet 

L basisbenodigdheden gewerkt met vouchers. Via de 

noodrakelijke behoeften 

  

  

  

        
  

  

(geanonimiseerd)   (geanonimiseerd)



  

  

  

  

zoals een stel Voedselbank s Kleding verkrigbaar. 

winterkleren en 

  

  

zomerkleren 

Lessen voor een v Va het Jeugdfonds Sport kunnen 

basiszwemdiploma zwerlessen worden vergoed, tot een 
maxúmum van € 225 per jaar. Een 

aanwilende vergoeding kan worden 

verstrekt worden door Nationaal Fonds 

Kinderhuip en Stichting Leergeid. 

Een bibliotheekpas tot v Kinderen tot en met 17 jaar kunnen 

18 gratis d worden van Heuvelland   

Biblotheken. Men betaalt geen 

eengeid voor boeken en luisterboeken. 

  

Vervoer:fietsregeling | v Eris geen regeling voor lokaat 

en/of (gratis) openbaar openbaar vervoer voor kinderen en 

vervoer Iongeren. Erzijn wel mogelikheden 
voor het verkrigen van een fiets via de 

Stichting Leergeld. Kinderen die de 

mogelikheid hebben mosten vooral 

gestmuleerd worden om te fietsen 

omdat dt ook bijdraagt aan de 

gezondneid van kinderen 

  

  
Doelname aan oon v Een bijdrage voor sportievecultrele 

wekelijkse activiteit ter actviteiten kan worden verkregen via 

ontspanning of het Jeugdfonds Sport, het Jeugdfonds 

sportievel culturele Cultuur en Stichting Leergeld   ontwikkeling       
  

Uit dt overzicht blkt dat we in Eisden-Margraten invuling geven aan de elementen die 

volgens de kinderombudsman onderdeel moeten vormen van een kindpakket 

f 0 ke? 

Voor een overzicht van alle regelingen en fondsen die er n onze gemeente zijn voor 

kinderen in armoede, ga naar wuw eijsden- margraten nlkindpakket. Daar kunt u meer 

informatie vinden over de verschilende regelingen en fondsen. Hieronder vast een korte 

opsomming 

  

  

° i Leergeld voor een teg g b binnen- en bui olse 

actwieiten. Zoals schoolspulen, een fiets of deelname aan de scouting of het 

schoolkamp. 

© Jeugdfonds Sport dt onds helpt door het betalen van de contributie, het 

vergoeden van sportkleding of attributen. 

Jeugdfonds Cuituur voor vergoeding van bjvoorbeeld dansiessen, muziekles 

toneelies of tekenles. Het Jeugdfonds Cuituur vergoedt lessen en de aanschaf 

van de nodige attrbuten, instrumenten en keding. 

° Stechting Jange Job: Jarige Job verstrekt een verjaardagsbox aan kinderen van 4 

tot en met 12 jaar. De box heeft een waarde van € 36 en bevat singers, 

ballonnen, taartmix, traktaties om uite delen op school, wat Iekkers voor thuis en 

cadeautes 

> Nationaal Fonds Kinderhulp: di fonds helpt bijvoorbeeid met de contributie voor 

een sportclub, een fets, een opleiding of een dagje uit voor kinderen in armoede 

die voor steun nergens anders terecht kunen. 

  

  

  



  

  

  

  

° Regeling maatschappelike partiipalie: di betreft een jaarlkse bidrage van 

€ 150 per kind per jaar voor sociale en culturele activiteiten, de vanuit de 

gemeente wordt verstrekt 

o Tegemoetkoming schoolkosten: dt betreft een jaarlkse bjdrage van € 155 per 

kind per schooljaar voor ouder van schooigaande kinderen in het voortgezet 

onderwijs n de leefijd van 12 tot en met 17 jaar, Deze bidrage wordt vanuit de 

gemeente verstrekt 

Hoe kunnen kinderen in aanmerking komen? 

Via w eisden-margratennl/kindpakket an iedereen een aanvraag doen voor één of 

meerdere onderdelen van het kindpakket Omdat deze regelingen speciaal bedoeld zijn 

voor kinderen de opgroeien in armoede, moet getoetst worden of dt ook daadwerkelijk 

t geval s. Op het moment dat de ouder(s) een uitkering hebben, kan de consulent van 

Sociale Zaken deze inkomenstoets doen. Ook stichting Leergeld heeft de mogelijkheid 

om een inkomenstoetste doen. 

Communicate 

Alle regelingen e fondsen die er zin voor kinderen die opgroeien in armoede, worden 

sinds vori jaar (2017) aangeboden voor deze doelgroep. In de communicatie worden 

deze afzonderljke onderdelen nu gebundeld onder de noemer Kindpakket Hierover zal 

een bericht worden geplaatst n de Iokale huis-aan-huis bladen (vak voor de start van het 

nieuwe schooljaaris daarvoor bij uistek een geschikt moment), op de gemeentelijke 

website en via socal media 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester n wethoders van Eisden-Margraten, 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


