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Besteding extra gelden kinderparticipatie

Geachte leden van de participatieraad,
Hartelijk dank voor de reactie die u heeft gegeven op de beslisnota rondom de
besteding van extra gelden voor kinderparticipatie. We willen u danken voor uw reactie,
waarin u aangeeft dat u positief tegenover dit voorstel staat om extra middelen
beschikbaar te stellen ten behoeve van kinderparticipatie.
De raad heeft inmiddels met het voorstel ingestemd.
In uw brief vraagt u zich af of pleegkinderen onder de regelingen vallen die genoemd
worden in het voorstel. Wij zijn blij dat u deze groep expliciet benoemd omdat dit ook
aan de orde is gekomen tijdens de stadsgesprekken die zijn gevoerd.
In de nota leest u over maatwerkoplossingen die binnen de SWT’s gebruikt worden om
kinderparticipatie te bevorderen. Dit maatwerkbudget is bedoeld om een passende
oplossing te bieden voor de participatie van kinderen. Dit geldt voor de gezinssituaties
waar door financieel gebrek of andere omstandigheden niet geparticipeerd kan worden.
Hierbij wordt o.a. gedacht aan situaties waar jeugd- of pleegzorg een rol speelt.
Het advies dat u geeft om kinderen te betrekken bij gehele proces nemen wij ter harte.
Dit is de reden dat wij met kinderen zelf het gesprek zijn aan gegaan en ook zullen
blijven doen. Deze uitkomsten zijn meegenomen in de beslisnota die voor gelegen heeft
aan de gemeenteraad op 30 oktober 2017.
Het College van B&W wil in Zwolle een team van een armoederegisseur en twee
ervaringsdeskundigen aanstellen voor de duur van 2 jaar. De hoofdtaak van dit team is
het ondersteunen van scholen bij het ontwikkelen en borgen van de signalerende
functie rondom armoede. Leerkrachten, mentoren en zorgcoördinatoren staan dicht bij
kinderen. In de stadsgesprekken kwam naar voren dat zij onvoldoende kennis ervaren
om armoede te kunnen signaleren. Om vroegtijdig signalen van armoede te herkennen
en passende ondersteuning in te zetten, gaat de armoederegisseur samen met
ervaringsdeskundigen ondersteuning aan scholen bieden. Het team kan per school
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maatwerk verlenen in samenspraak met bestuur, leerkrachten, schoolmaatschappelijk
werk, intern begeleider en orthopedagoog, ouders en/of leerlingen.
In uw advies worden laaggeletterd en Zwollenaren met een niet westerse achtergrond
als aandachtspunt genoemd. Wij zullen dit punt in de uitwerking van de voorstellen
meenemen net als het advies om consulenten te wijzen op de regelingen en deze
onderdeel te laten zijn (zo nodig) van het gezinsplan.
Het bekendmaken van de verschillende regelingen bij scholen, huisartsen,
sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en andere professionals wordt eveneens
meegenomen in de verdere uitwerking van de verschillende te nemen maatregelen.
De verordening waaraan gerefereerd wordt in de brief gaat expliciet over de
scholierenregeling. De overige maatregelen worden niet via een verordening vastgelegd
en komen dus ook niet in de verordening voor. De verordening van de
scholierenregeling is meegestuurde aan de gemeenteraad. Deze is met terugwerkende
kracht ingezet en reeds uitbetaald. De 130% norm is van toepassing op de
scholierenregeling en wordt daarom genoemd onder artikel 2, 1c.
Tot slot zal de komende tijd nader worden uitgewerkt op welke wijze de nieuwe
regelingen aangevraagd zullen moeten worden.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
Nico Middelbos
Afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling
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