
 
 

          
 

MEMO van college aan de raad 
 
datum  : 23 maart 2011 

aan  : Gemeenteraad 

van  : College  

onderwerp  : Minimabeleid voor Kinderen: Kinderen doen mee! 

Portefeuillehouder: Alwin Hietbrink 

Inlichtingen bij : Laureen Hulskamp, tst 170 

Aanleiding  

 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht  
 
Kernboodschap  

 Waar wil het college informatie over verschaffen? 
 
College wil informatie verschaffen over:  Het uitvoeren van de Motie: Kinderen doen mee! 
 
Op 1 juli 2010 heeft de raad van Bergen besloten € 48.000 uit de Algemene Middelen te nemen 
en in het kalenderjaar 2011 te bestemmen voor de bestrijding van de sociale armoede bij 
kinderen.  Bijgaand informeren wij uw raad over de uitwerkingen van deze motie.  
 
Het college heeft besloten om aan de doelgroep een breed aanbod van activiteiten aan te 
bieden gericht op sport en spel of kunst en cultuur. Dit om deelname aan de samenleving van 
kinderen uit Bergen zoveel mogelijk te bevorderen. Daarvoor zal de gemeente Bergen: 
a. € 17.000  investeren in het Jeugdsportfonds 
b. € 17.000  investeren in het Jeugdcultuurfonds 
c. € 14.000  investeren in „vrij-zwemmen‟ bij het zwembad Hippo‟s in de Beeck.  
 
De inzet van de extra activiteiten zijn bedoeld voor kinderen tot 18 jaar die opgroeien in een 
huishouden met een laag inkomen. Het gaat hier om de categorie thuiswonende kinderen 
zonder zelfstandig inkomen tot 18 jaar. 
 
De gemeente Bergen kent op dit moment 180 kinderen die onder de doelgroep van sociale 
minima vallen (dit zijn de geregistreerde inwoners die eerder een aanvraag voor Bijzondere 
Bijstand hebben gedaan). Het aantal kinderen dat niet geregistreerd is bij de gemeente en toch 
onder de doelgroep vallen wordt geschat op 120. Dit is het verschil van sociale minima die in 
2009 wel een beroep deden op de bijzondere bijstand en in 2010 vooralsnog geen bijzondere 
bijstand hebben aangevraagd. 
 
Ad.1 en 2. Jeugdsportfonds Noord Holland Noord (JSF) en het Jeugdcultuurfonds regio 
Alkmaar 
Het jeugdsportfonds Noord Holland Noord en het Jeugdcultuurfonds Alkmaar stellen zich beide 
ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te 
gaan sporten of aan kunst/cultuur beoefening te doen in georganiseerd verband. Kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een 
sportvereniging kunnen via een aanvraag bij deze fondsen meedoen aan sport of 
cultuuractiviteiten. Dit stelt hun in staat mee te doen in de samenleving. 



 
 

Een beroep op het JSF of JCF kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een 
persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere 
(bijvoorbeeld: de medewerkers van een consultatiebureau, de leerkracht, de school(arts), of de 
(jeugd)hulpverlener). Het kind krijgt gedurende 1 jaar de mogelijkheid deel te nemen aan een 
vereniging. De vergoeding wordt door het JSF/ JCF rechtstreeks aan de sport/cultuur vereniging 
uitbetaald en omvat de kosten voor contributie, kleding en vervoer.  
Het Jeugdsportfonds Noord Holland Noord keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de 
ouder(s).  
 
Subsidieverlening JSF 
Voor het kalenderjaar 2011 wordt een bedrag van maximaal € 17.000 bestemd voor het 
jeugdsportfonds Noord Holland Noord, dit is inclusief uitvoeringskosten. De provincie Noord 
Holland kan via de zogenaamde „verdubbelingsimpuls-subsidie‟ het bedrag vermeerderen. 
Deze verdubbelingsimpuls kent een maximum bedrag van € 10.000 per gemeente en wordt 
uitsluitend verstrekt bij gelijke cofinanciering. De gemeente Bergen zal hiervoor een 
subsidieaanvraag bij de provincie indienen.  
De gemiddelde kosten voor deelname aan een sportvereniging bedragen per kind € 250,00 
inclusief (€ 25,00) voor het afhandelen van de aanvraag voor JSF.   
Voor het bedrag van  € 27.000 kunnen 108 kinderen (27.000/ 250) uit de gemeente ervoor 
kiezen zich aan te sluiten bij een sportvereniging. De subsidie wordt in 2011 verstrekt voor een 
periode van drie jaar.  
 
Subsidieverlening JCF 
Voor het kalenderjaar 2011 wordt een bedrag van maximaal € 17.000 bestemd voor het  
jeugdcultuurfonds, dit is inclusief uitvoeringskosten. De gemiddelde kosten voor deelname aan 
een cultuurvereniging bedragen € 425,00. Daarnaast zijn er nog kosten voor het afhandelen 
van de aanvraag door JCF.  Door dit bedrag bij het Jeugdcultuurfonds te besteden kunnen circa 
37 kinderen kiezen voor een lidmaatschap kunst -/ cultuurbeoefening.  Het JCF heeft geen 
afspraken met de provincie over een subsidie- “verdubbelingsimpuls”. De subsidie wordt in 
2011 verstrekt voor een periode van drie jaar.  
 
Ad. 3. Vrij zwemen in zwembad Hippo’s de Beeck 
Wanneer personen zich niet wensen te verenigen wordt aan de doelgroep de mogelijkheid 
geboden om gedurende een half jaar bij zwembad Hippo‟s de Beeck “vrij te zwemmen”.  De 
gemeente Bergen biedt voor deze doelgroep in samenwerking met Zwembad Hippo‟s een 
rittenkaart met 20 beurten „vrij –zwemmen‟ aan.  
 
Voor het kalenderjaar 2011 wordt een bedrag van maximaal € 14.000 bestemd voor de 
aanschaf van de een rittenkaart voor het zwembad. Voor dit bedrag kunnen 155 kinderen 
kiezen voor rittenkaart „vrij- zwemmen‟.  De rittenkaart kan worden opgehaald bij het zwembad 
op vertoon van een brief van de gemeente.  
 
Voor het inschrijven op één van de bovengenoemde activiteiten geld het principe, “wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt” totdat het budgetplafond is bereikt. 
 
Evaluatie 
Jaarlijks worden de resultaten van deze regeling geëvalueerd en via de huidige budgetcyclus 
gerapporteerd aan de raad. Het bekend maken van de mogelijkheden van de fondsen binnen 
de gemeente vergt veel inspanning. Opgemerkt wordt dat intermediairs pas in het tweede jaar 
bekend raken met de regeling. Om die reden is gekozen voor een subsidieverlening aan het 
JSF/JCF met een looptijd van 3 jaar. De verplichting hiervoor wordt aangegaan in het 
kalenderjaar 2011 waardoor het budget totaal op de begroting van 2011 drukt. 
 
 
 



 
 

Middelen 
Met dit voorstel is € 48.000 euro gemoeid en als volgt wordt verdeeld. 
 

Aanbod : Bedrag Aantal kinderen 

Jeugdsportfonds : € 17.000 108 (incl. subsidie provincie)* 

Jeugdcultuurfonds : € 17.000 37 

Zwembad Hippo‟s : € 14.000 155 

Totaal : € 48.000 300 

 
Voor 2011 staat voor het uitvoeren van deze regeling een bedrag begroot van € 12.000.  
Verder is er bij de begrotingswijziging van de najaarsnota het bedrag van het amendement van 
€ 36.000 verwerkt op het product Bijzondere Bijstand (FCL 66140100/ ECL 42380). Het budget 
66140100/ECL 42380 geeft vervolgens voldoende dekking voor deze uitgaven. 

  
* Bij de provincie Noord Holland Noord kan een zogenaamde subsidie “verdubbelingsimpuls” 
worden aangevraagd indien er via het JSF sport -/ spel lidmaatschappen worden ingekocht. 
Deze verdubbelingsimpuls kent een maximum bedrag van € 10.000 per gemeente en wordt 
uitsluitend verstrekt bij gelijke cofinanciering. Dat betekent dat het bedrag van € 17.000 wordt 
vermeerderd met maximaal € 10.000 door de provincie Noord Holland Noord, waardoor er meer 
kinderen gebruik kunnen maken van deze regeling. 
 

 


