Aan het College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Zwolle, 20 oktober 2017

Onderwerp: Advies Besteding extra gelden kinderparticipatie

Geacht College,
U heeft ons gevraagd een advies uit te brengen op de Beslisnota Besteding extra gelden kinderparticipatie (versie 4
oktober 2017) met als bijlagen het overzicht ‘Kindpakket en mogelijkheden voor kinderparticipatie in Zwolle’ en de
‘Verordening scholieren gemeente Zwolle 2015’. Dank voor uw adviesvraag.
Beslisnota
Allereerst merken we op dat we positief staan tegenover dit voorstel om meer middelen beschikbaar te stellen voor
kinderparticipatie. Ook het feit dat de groep kinderen waarvan de ouders in de schulddienstverlening zitten gebruik
kunnen maken van de middelen ondersteunen wij van harte.
We vragen ons af of ook pleegkinderen onder de regelingen vallen die genoemd worden in het voorstel. Zo ja, naar het
inkomen van welke ouders wordt er dan gekeken?
Op pagina 2 van het voorstel is er sprake van drie regelingen: scholierenregelingen, de sport-, school- en
cultuuractiviteiten via Jeugdsportfonds en Stichting Meedoen. De Participatieraad is van mening dat het samenvoegen
van deze regelingen achter één loket een aanvraag voor de Zwolse inwoners gemakkelijker zal maken.
Op pagina 3 lezen we dat professionals een belangrijke rol kunnen spelen bij het inzichtelijk maken hoe kinderen, die in
armoede leven, gelukkig kunnen worden binnen de thuissituatie waarin zij zich bevinden.
Ons valt op dat kinderen daarbij vaak andere zaken noemen dan professionals. Wij adviseren u ook aan kinderen die in
armoede leven te vragen wat hen gelukkig(er) maakt zodat u daar bij de regelingen rekening mee kunt houden. En daar
dan ook (pleeg)ouders bij te betrekken.
We hopen van harte dat het beoogde effect (pagina 4), namelijk lichte ondersteuning bieden om zo zwaardere
problematiek te voorkomen, daadwerkelijk gaat optreden - hoe moeilijk meetbaar ook.
Wat is de rol van de armoederegisseur en de ervaringsdeskundigen? Waar worden deze gepositioneerd en hoe zijn ze
voor ouders te bereiken?
We vinden de € 160.000 die hun inzet kost een fors bedrag dat niet rechtstreeks ten goede komt aan kinderen die in
armoede opgroeien.
Bij Communicatie (pagina 6) vragen we u extra aandacht te besteden aan mensen die laaggeletterd zijn en aan
Zwollenaren met een niet-Westerse achtergrond.
We adviseren dat de consulenten van het SWT bij een ondersteuningsvraag van een ouder of kind ook altijd deze
regelingen een onderdeel laten zijn van het gezinsplan.
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Daarnaast adviseren wij u scholen, huisartsen, sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties in te zetten bij het
bekend maken van de regelingen. Ook andere professionals kunnen mensen die voor de regelingen in aanmerking
komen, wijzen op het bestaan van de regelingen.
Verordening Scholieren gemeente Zwolle 2015
Het komt ons voor dat de bijgevoegde Verordening niet aansluit bij de inhoud van de beslisnota. In de Verordening
lezen we bijvoorbeeld niets over de inzet van het talentenbudget of de 130% regeling.
Bij wie moet de aanvrager het formulier voor een vergoeding aanvragen en indienen?
Komt er, nadat er een aanvraag voor gebruikmaking van de regeling is ingediend, een beschikking via de Stichting
Meedoen? En wat is de relatie tussen de gemeente Zwolle en de Stichting Meedoen?

Afsluitend wijzen wij u erop dat u de term middelbaar onderwijs en de term voortgezet onderwijs door elkaar heen
gebruikt.

We hopen van harte dat met de regelingen veel kinderen uit de doelgroep bereikt gaan worden en dat uw voortdurende
inspanning er toe leidt dat het percentage dat u bereikt de komende jaren toeneemt.

Mocht ons advies u aanleiding geven tot vragen dan zijn wij graag bereid een toelichting te geven.
Vriendelijke groeten,
Namens de Participatieraad Zwolle,
Mevrouw Rabia Madarun
Voorzitter
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