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Geachte leden van het Burgerpanel Rotterdam,

In de afgelopen periode heb ik tweemaal met u een gesprek gevoerd waarin u uw zorgen uitte 
over Rotterdammers die leven in armoede en/of te maken hebben met schulden.
In het tweede gesprek op 11 november 2019 hebben wij gezamenlijk geconstateerd dat wij 
dezelfde opvattingen delen als het gaat om ondersteuning van Rotterdammers die te maken 
met deze problematiek. Rotterdammers zo goed als mogelijk ondersteunen bij het aanpakken 
hiervan: dichtbij, maatwerk en korte lijnen.
Ik heb aangegeven dat de gemeente Rotterdam bezig is met de implementatie van de 
armoedeaanpak zoals verwoord in ‘Uit de knoop’ en de schuldenaanpak zoals verwoord in 
‘Reset Rotterdam’. Ook heb ik verteld dat gedurende deze collegeperiode er ook in financieel 
opzicht extra wordt geinvesteerd in de aanpak hiervan. De implementatie van een nieuwe 
aanpak kost tijd en is daarom nog niet direct in de gehele stad merkbaar. Ik ben ervan 
overtuigd dat de komende periode de nieuwe aanpak steeds meer zichtbaar wordt in de stad 
en door Rotterdammers ervaren gaat worden

Na afloop van het gesprek heeft u mij een casus gestuurd. Deze casus was reeds bij ons 
bekend en is bij ons in behandeling.

Via deze brief wil ik u ook informeren over de besteding van de Klijnsmagelden waarnaar u 
vroeg in uw brief van 12 augustus 2019..

De gemeente heeft van het Rijk extra structurele financiele middelen ontvangen voor de 
bestrijding van armoede bij kinderen (€ 6,1 miljoen). Deze middelen worden geinvesteerd 
langs de volgende drie sporen.
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Spoor Beg root 
2018

(xIOOO)

Besteed
2018

(xIOOO)
1. Lange termijn investering in de ontwikkeling van 

kinderen ter preventie van armoede

2. Korte termijn investering in het wegnemen van 
belemmeringen als gevolg van armoede op de 
participate kinderen**

3. Lange termijn investering in de financiele
zelfredzaamheid en de preventie van schulden van 
gezinnen

1.300 1.300

3.100 2.500*

1.700 1.700

** De onderbesteding betrof een lagere besteding aan het Kindpakket. De onderbesteding is 
niet teruggevloeid naar de algemene middelen maar toegevoegd aan het budget voor 
komende jaren.

Op het eerste spoor zijn in 2018 middelen toegevoegd aan uitvoering van het beleidskader 
Jeugd. Armoede is hierin benoemd als risicofactor voor de ontwikkeling van kinderen. Met de 
extra middelen zijn extra interventies ingezet gericht op het versterken van de sociaal- 
emotionele competenties van kinderen. Dit is vooral gebeurd via de wijkprogrammering in 
wijken waar armoede en financiele problematiek het grootst is.

Vanuit het tweede spoor zijn extra middelen ingezet voor uitbreiding van het Kindpakket. Dit 
Kindpakket bestaat uit de gemeentelijke regeling Jeugdtegoed, de gemeentelijke bijdrage aan 
het Jeugdcultuurfonds, het Jeugdsportfonds en stichting Meedoen in Rotterdam. Deze drie 
jeugdfondsen hebben meer kinderen bereikt dan in het jaar daarvoor. Tevens hebben de drie 
jeugdfondsen de opdracht gekregen meer samen te werken en een plan op te stellen om meer 
kinderen te bereiken. Dit heeft onder andere geresulteerd in een campagne om meer 
intermediairs te bereiken. Tevens is een pilot gestart met spreekuren in de huizen van de wijk. 
Hierdoor is er een toename van het aantal professionals die een aanvraag kan doen voor 
kinderen bij het Jeugdfonds Rotterdam.

Ponds Aantal gehonoreerde aanvragen in 2018
Stichting Meedoen 4.627
Jeugdsportfonds 5.248
Jeugdcultuurfonds 1.810

Het aantal kinderen dat in 2018 gebruik heeft gemaakt van het Jeugdtegoed is 98.800. Dit is 
zo goed als de volledige doelgroep die hiervoor in aanmerking komt.
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Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten het Jeugdtegoed voor jongeren in de 
leeftijd 12-18 jaar met 100 euro te verhogen naar 500 euro en investeert hierdoor nog extra in 
de financiele ondersteuning van deze doelgroep. Hierdoor ontvangen 8.700 jongeren die het 
tegoed al ontvangen nog voor de feestdagen 100 euro extra op hun Rotterdampas.

De cijfers van 2019 zijn nog niet beschikbaar en openbaar.

Tot slot wil ik u bedanken voor uw betrokkenheid bij de aanpak van armoede en schulden in 
onze stad.

Met vriendelijke groet,

lel Grauss
Wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg


