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Advies Sociale Cliëntenraad Walcheren - Kindpakket

Geachte mevrouw Duinkerken,

Van u hebben wij een advies ontvangen over het Kindpakket. Hieronder treft u onze reactie 
aan. Wij brengen uw brief met onze reactie ter kennis aan de gemeenteraad.

U noemt voor het Kindpakket Westland als voorbeeld van een goede portal. Wij zijn op de 
hoogte van het Kindpakket van Westland. Zoals u terecht opmerkt vergt een dergelijke website 
een aanzienlijke investering, maar een dergelijke portal dient ook aan diverse voorwaarden te 
voldoen. Op korte termijn is dit niet realiseerbaar. Daarnaast menen wij dat een heldere en 
transparante verwijzing naar regelingen en voorzieningen beter werkt dan een “mooie” portal. 
Dat neemt niet weg dat we de komende tijd, in samenspraak met u, de mogelijkheden van de 
website en communicatie kunnen verbeteren. Op 19 april 2017 heeft een overleg 
plaatsgevonden met uw raad en de gezamenlijke adviesraden WMO. In dit overleg is 
inderdaad voorgesteld om een afzonderlijke pagina op de website van Orionis Walcheren op te 
nemen met kindregelingen. Vanuit de gemeentelijke websites kan dan naar de pagina van 
deze kindregelingen op de website van Orionis Walcheren doorgelinkt worden. Deze 
kindregelingen is inmiddels op de websites gerealiseerd.

In genoemd overleg hebben wij voorgesteld om een magazine uit te brengen van "Dina 
schrijft”. U heeft toen voorgesteld om vouchers bij het magazine uit te brengen. Onze insteek is 
geweest om het magazine voor aanvang van de zomervakantie uit te brengen. Dit vereist van 
alle partijen de nodige inzet. Het uitbrengen van vouchers binnen het Kindpakket vraagt om 
een extra overweging voor welke voorzieningen we vouchers gaan inzetten en tegen welk 
bedrag. Dat roept ook de vraag op of dit consequenties moet hebben voor de bestaande 
voorzieningen.

Onlangs is het overleg gestart tussen de gemeenten, Orionis en u om procedures te 
vereenvoudigen en communicatie te verbeteren. De huidige pagina met Kindregelingen 
(Kindpakket) moet dan ook als een eerste stap worden gezien.
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Ten aanzien van de vouchers merken dat wij vooralsnog niet overgaan op het beschikbaar 
stellen van vouchers. Wij willen eerst de effecten van het verbeteren van communicatie en 
vereenvoudiging procedures, de website kindregelingen en de uitgifte van het magazine ”Dina 
schrijft” afwachten.

In uw brief komt u ook met een aantal aanbevelingen. Hieronder geven wij een reactie op uw 
aanbevelingen.

Alle gemeenten hebben extra middelen ontvangen voor bestrijding van armoede onder 
kinderen. De gemeenten zijn autonoom hoe de gelden besteed worden. De financiële positie 
van de gemeente Vlissingen zorgt voor een complicerende factor bij de besteding van de extra 
rijksmiddelen voor armoedebeleid. Onze gemeente heeft momenteel een artikel 12 status en 
dit betekent dat de gemeente onder voorwaarden van het Rijk extra geld kan ontvangen maar 
anderzijds ook zelf voor oplossingen moet zorgen. En dat kunnen bezuinigingen zijn.
Essentieel is dat de uitgaven voor het armoedebeleid over 2016 substantieel zijn toegenomen 
en ook het aantal klanten dat een beroep doet op minimavoorzieningen in 2017 is toegenomen. 
Hierdoor worden wij geconfronteerd met extra hogere uitgaven voor het armoedebeleid. Deze 
toegenomen uitgaven hebben (financiële) gevolgen voor 2017 en verder. Deze ontwikkelingen, 
de substantieel toegenomen uitgaven op het armoedebeleid en de financiële positie van de 
gemeente, waarbij de gemeente is gebonden aan voorwaarden van het Rijk, laten geen ruimte 
voor nieuw armoedebeleid. Helaas moeten wij dit vaststellen. Uw voorstellen zijn volgens ons 
sympathiek en verruimend voor kinderen van mensen met een laag inkomen, maar wij zullen 
uw voorstellen voor 2017 niet verder onderzoeken. Begin 2018 zullen wij de situatie opnieuw 
bezien.

Hoogachtend,
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