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Geachte raad,
Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op 8 januari jl. heeft mevrouw Peters-Duits
een vraag gesteld over de invoering van het Kindpakket. Graag zou zij een kostenoverzicht
ontvangen in verband met het behalen van het zwemdiploma A.
De beantwoording van deze vraag zullen wij betrekken bij de beantwoording van de vragen die
mevrouw Peters-Duits voorafgaand aan de raadsvergadering va 23 januari jl. heeft gesteld:
1.
2.
3.
4.
5.

Welke werkzaamheden verricht het bedrijf AMC Next ten behoeve van het Kindpakket?
Welke bedragen zijn gemoeid met het inhuren van dit bedrijf?
Ten laste van welk budget worden de kosten gebracht die zijn gemoeid met de inhuur van dit
bedrijf?
Welke werkzaamheden verricht stichting Leergeld ten behoeve van het Kindpakket?
Is er overleg geweest met stichting Leergeld over de overgang van de werkzaamheden naar het
bedrijf AMC Next?

Overzicht werkzaamheden en kosten AMCNexxt (vraag 1 en 2)
Een overzicht van de werkzaamheden die AMCNexxt verricht voor de gemeente Leuningen is
opgenomen in collegevoorstellen BW17.00514 en BW17.00550 (toegevoegd aan de rubriek
Ingekomen stukken en mededelingen op de agenda van de commissie Samenleving van 8 januari jl).
Dit overzicht ziet er als volgt uit:

Postadres: GemeenteBeuningen, Postbus 14,6640AA Beuningen
Bezoekadres: van Heemstraweg 46,6641AE Beuningen
Telefoon: 14 024, Telefax: 024 - 6778078
E-mail: gemeente@beuningen.nl, Internet: www.beuningen.nl

IBAN: NL55 BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G
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1.
2.
3.
4.

Software ontwikkelen
Klantcontact, afhandeling van aanvragen en
betalingen
Aquisitiecampagne
Doelgroepcommunicatie

ë 13.375,- per jaar
ë 5.841,- per jaar
ë 3.910,ë 2.278,-

De kosten genoemd onder punt 3 en 4 zijn incidenteel. Deze zijn na 2018 afhankelijk van de
behoefte van de gemeente in te zetten.
Voor de járen 2018, 2019 en 2020 verwachten we de komende budgetten nodig te hebben:

Regeling Sport en
Cultuur
Regeling
Zwemdiploma A
Regeling Digitale
leermiddelen
Regeling Schoolreisjes

2018
ë 25.961

2019
ë 34.044

2020
ë 40.500

ë 30.000

ë 30.000

ë 30.000

ë 7.800

ë 8.800

ê 9.800

ë 12.985

ë 15.638

ë 18.520

Daarnaast zijn er bedragen vrij gemaakt voor kleinschalige initiatieven, de stichting Perspectief en
de stichting Leergeld.
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW (voor zover van toepassing) en op basis van een raming.
Financiering uitvoeringskosten (vraag 3)
De uitvoeringskosten worden ten laste gebracht van het budget ‘maatschappelijke participatie van
het kind’. Het Kindpakket levert in de komende járen een structureel tekort op. De structurele
kosten zijn meegenomen in de herfstnota.
Samenwerking met Stichting Leergeld (vraag 4 en 5)
De stichting heeft aangegeven langlopende/ vaste acties (zoals het verjaardagspakket van de
stichting Jarige Job) en kortdurende acties (zoals deelname aan het Bouwdorp) aan te kunnen
bieden. De stichting kan daarmee in het Kindpakket functioneren als aanbieder.
Daarnaast heeft de Stichting Leergeld aangegeven te willen blijven functioneren als Vangnet’. Het
gaat hier om zaken die worden gefinancierd uit bijvoorbeeld Nationaal Fonds Kinderhulp en soms
(zeer) specifiek zijn. Het ligt niet voor de hand om deze aan te bieden in het Kindpakket. Het is
daarom van belang dat met name de leden van het Sociaal Team en de klantmanagers Inkomen
goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de Stichting Leergeld op dit vlak heeft en dat er
onderling korte lijnen zijn. Hierover zijn we nu dan ook in gesprek. Op dit moment is op de site van
het Kindpakket al een link opgenomen naar de website van de stichting Leergeld.
In 2015 is de samenwerking met de stichting Leergeld ingezet als pilot. Deze pilot is in 2016
verlengd en vanaf dat moment hebben we met de stichting gesproken over het vergroten van het
gebruik van de regeling en het vergroten van de naamsbekendheid bij zowel gebruikers als
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verenigingen in de gemeente Beuningen. Met de ontvangst van de zgn. ‘Klijnsma-middelen’ groeide
de behoefte aan een laagdrempelige regeling met een hoog bereik. Daarbij moest ruimte zijn voor
de gemeente om te doen wat nodig is in een gezin, via indicatiestelling door het Sociaal Team en via
praktische ondersteuning. Om die reden heeft het college gekozen voor een Kindpakket zoals
AMCNexxt dat voor de gemeente Westland heeft ontwikkeld.
De stichting Leergeld heeft aangegeven het te betreuren dat het college geen vervolg wilde geven
aan de pilot. Desondanks heeft het college de samenwerking met de Stichting Leergeld bij de
implementatie van het Kindpakket als open en zeer constructief ervaren.

Met vriendelijke groet,
bļļrgemeĒšfēP’en wethouders

me Koeken
secretaris

'Dapĵïne Bergman
wndJaur-gemeester
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