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Alphen aan den Rijn, 12 januari 2018 
 
Onderwerp: Tweede Advies inzake besteding Klijnsma gelden  
 
Geacht College, 
 
Op 30 november 2017 heeft de cliëntenadviesraad sociaal domein een advies uitgebracht over de besteding 
van de z.g. Klijnsma gelden. De adviesraad heeft erop aangedrongen dat uw College nog vóór het eind van het 
jaar een besluit zou nemen over de besteding van deze structurele gelden en daarbij eerst en vooral de 
regelingen gericht op kinderen die in armoede leven te versterken en uit te breiden. 
 
Tot onze tevredenheid heeft u inderdaad reeds op 12 december een besluit genomen over de inzet van de 
Klijnsma gelden en de relevante stukken daarvan hebben wij van u mogen ontvangen.  
Met veel belangstelling hebben we uw besluit besproken over de wijze waarop u de beschikbare middelen 
(Klijnsma gelden en de huidige kindregelingen) wilt inzetten en wij stemmen graag in met dit besluit. 
 
Wij verheugen ons zéér over het volgende voornemen van de gemeente:   
“De grootste inzet die wij willen plegen is op het gebied van het bereik. De voorstellen hebben dit als doel.  
We worden dus niet zo zeer ruimhartiger, maar we willen het bereik onder met name de kinderen van werkende 
minima vergroten” Wij zouden echter graag vernemen hóe u dit gaat realiseren ! 
 
In ons advies van 30 november 2017 hebben wij nog enkele aanvullende suggesties gedaan over concrete 
voorzieningen die ons inziens  getroffen zouden kunnen worden. Deze suggesties hebben wij echter niet 
teruggevonden in uw besluitvorming. Daarom vragen we er nogmaals uw aandacht  voor: 
 
 In de bijdrage voor schoolkosten zouden onder bepaalde voorwaarden ook bijdragen voor het 
 gebruik van een smartphone toegevoegd kunnen worden. 
 
 De subsidie aan het JDFA wordt verhoogd maar is daarbij ook gedacht aan het uitgeven van 
 kledingbonnen waarmee ouders die het niet kunnen betalen sportkleding en sportschoenen voor hun 
 kinderen aan kunnen schaffen. 
 
 Ten slotte wijzen we erop dat er in dit verband destijds vanuit de wijken de nodige ideeën naar voren 
 zijn gebracht die niet allemaal zijn overgenomen zoals bijvoorbeeld: 

- vergroten toegankelijkheid gemeentelijke regelingen d.m.v. inzet van organisaties 
- onderzoek naar werkende ouders met kinderen in armoede.  

 
Wij adviseren u deze ideeën voor zover mogelijk mee te willen nemen in de nieuwe regelingen. 
 
Nogmaals, de cliëntenadviesraad is tevreden over de snelle besluitvorming over de lokale inzet ten behoeve 
van de ondersteuning van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen maar gezien de royale omvang van de 
Klijnsma gelden pleiten wij ervoor om deze inzet zoveel mogelijk in lijn te brengen met de omvang van de 
beschikbaar gestelde middelen. 
 
Wij hopen dat u kennis neemt van onze adviezen en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
Hoogachtend,  
 
Kees Slingerland,       
Voorzitter Cliëntenadviesraad      


