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 Aan het college van B&W 
 T.a.v.: Wethouder Grauss 
 Postbus 70012 
 3000 KP  Rotterdam 
 
 Rotterdam, 29 april 2019 
 
  
              Geachte heer Grauss,  
 

Het Burgerpanel heeft zich eind vorig jaar afgevraagd hoe het gesteld is met de ‘Klijnsmagelden’ die over 2017 en 
2018 aan de Gemeente Rotterdam zijn toegekend. 

 
Het begrip ‘Klijnsmagelden’ is u, naar wij aannemen, bekend. Het Burgerpanel verstaat er in ieder geval het 
volgende onder: 
Gemeenten krijgen elk jaar middelen toebedeeld (Voor de gemeente Rotterdam ca €6 miljoen per jaar) om alle 
kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen te faciliteren met extra goederen, 
lidmaatschappen, abonnementen en/of andere ondersteuningen in natura, zodat deze kinderen volwaardiger mee 
kunnen draaien in de maatschappij (school, sport, sociale media, buurt etc.). 

 
Wij hebben ons op diverse manieren laten informeren over de bedoeling van de ‘Klijnsmagelden’ en op welke 
wijze deze in Rotterdam worden ingezet: 

 
• Wat is het VNG-standpunt en wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam? 
• Wat staat er in de begrotingen van Rotterdam over de jaren 2017 en 2018? 
• Hoe gaat de gemeente om met de Klijnsmagelden. We hebben gesproken en informatie gedeeld met de 

verantwoordelijke ambtenaar Judith Andries 
• We hebben Informatie verkregen van een maatschappelijk organisatie die zich mede bezig houdt met het 

besteden van de Klijnsmagelden en armoede bestrijding in de breedte,  Stichting Mait, mevrouw Marjorie 
Malbons. 

• We hebben een aantal gezinnen gesproken die onder de armoedegrens leven (zie bijlage).  
 
 

Conclusies 
 Uit ons onderzoek en de diverse bronnen, die we hebben geraadpleegd, komen we tot de volgende conclusies: 

- Uit het convenant tussen Rijk en de VNG over deze Klijnsmagelden concluderen wij dat de gemeente 
verantwoordelijk blijft voor het armoedebeleid in de stad en dat de toegewezen gelden door de gemeente 
‘vrij’ te besteden zijn. 

 
- Voormalig staatssecretaris mevrouw Klijnsma heeft uitdrukkelijk in allerlei gremia waaronder ook radio en TV, 

maar ook binnen de VNG, gezegd dat deze gelden speciaal bedoeld zijn om ‘arme’ kinderen in natura te 
ondersteunen met allerlei middelen waardoor ze volwaardiger mee kunnen draaien in onze maatschappij.  Zij 
sprak met name over b.v. winterjassen, sportabonnementen, (leer)boeken, computers, fietsen, telefoons, 
middelen die voorzien in de basisbehoefte van het opgroeiende kind.  
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- Uit de gemeentelijke rapportages komt naar voren dat we in Rotterdam ca 28.000 kinderen in de armoede 
hebben. Vanuit de gedachte van de Klijnsmagelden is dat dus gemiddeld ca €200,- per kind. 

 
- Uit de gemeentelijke verslaglegging van de gelden over 2017 hebben we vastgesteld dat van de toegekende € 

6 miljoen er €2 miljoen naar de algemene middelen is gegaan. We hebben nergens kunnen terugvinden of de 
overige €4 miljoen wel op de gewenste plek terecht is gekomen. 

 
- De gemeente Rotterdam spreekt in 2018 uit een drie sporenbeleid te hebben ten aanzien van 

armoedebestrijding. Wij vinden dit sporenbeleid, voor zover we dit kunnen overzien, een prima beleid. 
1.  Lange termijn investering in ontwikkeling van kinderen ter preventie van armoede 
2.  Lange termijn investering in financiële zelfredzaamheid gezinnen 
3.  Korte termijn het wegnemen van belemmeringen armoede participatie van de kinderen. 

           
U geeft aan daar ca € 5,3 miljoen in 2018 voor uitgetrokken te hebben (Begroting 2018). We realiseren ons  
dat de gemeente de gelden ‘vrij’ mag besteden, maar alleen spoor 3 (begroot € 2,1 miljoen) is in lijn met de  
Klijnsmagelden, de andere twee sporen zijn onderdelen van het standaard beleid van de gemeente in het  
licht van haar al eerder toegewezen verantwoordelijkheid voor armoedebestrijding in Rotterdam. Wij konden  
verder niet achterhalen of de andere € 3,9 miljoen bestemd voor armoedebestrijding als extra is toegevoegd  
dan wel in de algemene middelen is terechtgekomen. 

 
- Er is geen enkele indicatie hoeveel van de 28.000 kinderen vorig jaar iets en in welk vorm heeft gekregen. 

Wellicht bij u wel bekend maar dit is in ieder geval niet transparant openbaar beschikbaar. Het is ook niet 
openbaar bekend wat er direct bij kinderen is terecht gekomen en welk percentage van de € 6 miljoen dit is 
geweest. 

 
- Uit ons gesprek met de Stichting Mait hebben we geconstateerd dat met de komst van de Klijnsmagelden de 

lijnen tussen de gemeente en de stichtingen die werken rondom armoedebestrijding v.w.b. de toekenning 
van gelden, korter zijn geworden en dat de regels soepeler worden toegepast zodat meer kinderen in het 
programma worden betrokken. Toch zijn er nog regels die, blijkbaar uit eerdere procedures van de gemeente, 
worden toegepast die strijdig zijn met het principe van de Klijnsmagelden.  

 
Bijvoorbeeld vanuit het Jeugdtegoed: Een kind gaat met 11 jaar naar de middelbare school en heeft 
schoolspullen/fiets nodig…….., maar de regel geldt vanaf 12 jaar. De Klijnsmagelden zijn beschikbaar voor 
kinderen van 0-18 jaar. Een aanvraag van dit kind zou dus eigenlijk geen probleem moeten opleveren.  

 
 
            Conclusies  

•    Uit ons onderzoek van de betreffende stukken en de gesprekken met een aantal betrokkenen blijkt, dat niet 
duidelijk is of de Klijnsmagelden in 2017 en 2018 conform de doelstelling van dat beleid zijn besteed. Deze 
informatie is niet transparant en naar ons inzien incompleet. Wij maken ons ernstig zorgen over de besteding 
van deze gelden gezien het beleid en de uitvoering ten opzichte van het principe waar deze gelden 
oorspronkelijk voor zijn bedoeld. 

 
•    Wij hebben vernomen dat er in het eerste kwartaal 2019 meer informatie openbaar wordt t.a.v hoeveel 

kinderen welke bedragen in natura hebben ontvangen in 2018. Jammer, maar de informatie over 2017 
ontbreekt in zijn geheel en het is bedroevend te zien dat 1/3 naar de algemene middelen is gegaan.   

 
•    Nogmaals, wij maken ons ernstig zorgen over de besteding van de Klijnsmagelden en vragen u ons toe te 

lichten hoeveel kinderen in 2017 en in 2018 zijn geholpen met de Klijnsmagelden en op welke manier. 
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•    Wij vragen u veel meer aandacht te besteden aan het openstellen van (informatie) kanalen om de 
beschikbaarheid van deze middelen over hoe en waar ze te verkrijgen zijn. Met de inzet van intermediairs 
voor het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds is een mooie start gemaakt, maar nog lang niet voldoende 
om de gehele doelgroep van 28.000 kinderen te bereiken.  

 
•    Het lijkt ons noodzakelijk de Klijnsmagelden meer in te zetten voor het Jeugdtegoed, zodat kinderen niet 

langer in opgroeien bedreigd worden. Die nieuwe jas, telefoon, computer of dat busabonnement kan het 
verschil maken en is juist waarvoor de Klijnsmagelden bedoeld zijn.  Maak de aanvraagprocedure snel en 
gemakkelijk. Wij zijn benieuwd hoe u hierin staat.  

 
Tot slot lezen wij aan het einde van onze onderzoeksperiode op 17 april jl. het persbericht ‘Rotterdam gaat 
strijd aan tegen armoede’. Een bemoedigend bericht waarin wordt geschreven over de nieuwe aanpak ‘Uit de 
knoop’ en het doorbreken van vicieuze cirkels en over de intensieve begeleiding aan 500 gezinnen. Wel missen 
wij in de dit bericht de benoeming van de extra Klijnsmagelden die gemeente jaarlijks ontvangt om kinderen in 
armoede bij te staan. Met deze 500 gezinnen hebben we het over ongeveer 1500 tot 2000 kinderen. De overige 
26.500 verdienen ook aandacht met het beschikbaar stellen van de Klijnsmagelden. Maar vooral wat de 
gemeente extra doet aan armoedebestrijding met behulp van de Klijnsmagelden.  

 
We kijken uit naar uw reactie. Indien gewenst zijn we graag bereid e.e.a. toe te lichten en met u van gedachte 
te wisselen over de noodzaak meer specifieke acties te ondernemen. 

 
Tot slot merken wij op, dat in het Convenant van Rotterdam en het Burgerpanel is bepaald, dat wij als 
Burgerpanel binnen 6 weken een reactie van gemeentezijde krijgen op onze rapportages. Verder is in het 
Convenant bepaald, dat wij 2 weken na de verzending van onze rapportages vrij zijn deze te publiceren en dus 
openbaar te maken. Wij zijn voornemens om dat in dit specifieke geval te doen.  
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben bericht.  

 
 
 
 Met vriendelijke groet,  
              namens het Burgerpanel Rotterdam, 
 

                 
 
  Herman Groeneveld 
 Voorzitter Burgerpanel Rotterdam  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cc: Laila Na’lawi  (cluster Dienstverlening), Judith Andries (senior beleidsadviseur Armoede), Marjorie Malbons (Stichting Mait)  
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 Aan het college van B&W 
 T.a.v.: Wethouder Grauss 
 Postbus 70012 
 3000 KP  Rotterdam 
 
 Rotterdam, 12 augustus 2019 
 
  
                Geachte heer Grauss,  
  

In navolging van ons gesprek op dinsdag 2 juli 2019 sturen wij u deze brief. Wij hebben ruim een maand geleden gesproken 
over de verdeling en invulling van de Klijnsmagelden. Na het gesprek met u en het eerdere gesprek met Hans de Weerd en 
Michel Noordermeer is ons het volgende duidelijk geworden: 
- Op dit moment worden de gereserveerde budgetten voor het armoedebeleid niet uitgeput. Dit komt onder andere 

omdat het bereik van de regelingen niet groot genoeg is. Vergroten van het bereik is dan ook een van de speerpunten 
van uw programma 

- Het vergroten van het bereik wilt u realiseren door versoepeling van de regelingen, werken met ambassadeurs, meer 
aanwezig zijn op fysieke plekken waar armoede zich schuil houdt. Denk aan scholen en huisartsenposten. En in het 
najaar van 2019 komt er een campagne om het bereik van de Jeugdfondsen te vergroten.  

- De doelgroep van de Klijnsmagelden is niet in beeld. Daarom kan ook niet gemeten worden hoeveel kinderen extra 
zijn geholpen met de Klijnsmagelden. Ook zijn de Klijnsmagelden niet specifiek uitgegeven aan kinderen onder de 18 in 
natura, maar zijn de middelen toegevoegd aan het algehele armoedebeleid. Waarbij gezegd moet worden dat het 
huidige college zich enorm inzet voor armoedebestrijding.   

- Er komt een Rotterdamse Armoedemonitor zodat de cijfers rond armoedebestrijding inzichtelijker gemaakt kunnen 
worden.  

 
            Vragen  

Het gesprek heeft ons betere inzichten gegeven over hoe het geld voor armoedebestrijding in Rotterdam wordt ingezet. 
Wel blijven er vanuit onze kant vragen over het daadwerkelijke resultaat. Daarnaast missen wij ambitie om de doelgroep 
volledig inzichtelijk te maken en missen we ambitie om targets te stellen. Daarom vragen wij u het volgende. Is het 
mogelijk dat u in het najaar van 2019 de cijfers inzichtelijk maakt, bijvoorbeeld, volgens de tabel in de bijlage? 
 
Wij kijken uit naar uw reactie. Via Twitter heeft u op 19 juli laten weten dat er een brief onderweg is naar ons, maar tot op 
heden hebben wij nog niks mogen ontvangen. We hopen in het najaar weer met u om tafel te zitten en de resultaten van 
de extra Klijnsmagelden in beeld te hebben.  

 
 
 Met vriendelijke groet,  
              namens het Burgerpanel Rotterdam, 
 

                 
 
  Herman Groeneveld 
 Voorzitter Burgerpanel Rotterdam  

 
 
 
Cc: Laila Na’lawi  (cluster Dienstverlening), Hans de Weerd (cluster MO), Griffie Rotterdam 
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Bijlage 1 _ resultaten Klijnsmagelden 
  

 Vastgesteld 
2017 

Werkelijk 
2017 

Vastgesteld 
2018 

Werkelijk 
2018 

Vastgesteld 
2019 

Werkelijk 
2019 

Vastgesteld 
2020 

Extra Financiering 
(Klijnsmagelden) 

6.000.000 6.000.000 6.100.000 6.100.000 6.300.000 6.300.000  

€ besteed aan kinderen 
<18 

       

€ terug naar algemene 
middelen 

       

Aantal kinderen 
geholpen 
  

       

Tussen 0-12 jaar 
 

       

Tussen 12-18 jaar  
 

       

 





BIJLAGE bij  ‘brief Burgerpanel over besteding Klijnsmagelden in Rotterdam’ 
 
Het Burgerpanel heeft drie willekeurige gezinnen die onder de armoedegrens leven een 
aantal vragen gesteld over de hulp die zij krijgen vanuit de gemeente bij de zorg voor hun 
kinderen. Hieronder leest u de antwoorden.   
 
 
Gezin A 
 
1   Heeft u wel eens gehoord van de Klijnsmagelden? Nee.  
Of dat er door de regering geld beschikbaar komt voor kinderen die uit arme gezinnen  
komen? Nee, nooit van gehoord.  
  
2        Weet u dat dit programma ook in Rotterdam aanwezig is? Nee.  
  
3        Heeft u weleens gehoord van het Jeugdtegoed? Ja, maar krijg ik niet, want mijn 
inkomen is 11,- boven de grens. Dit terwijl ik in de schuldhulpverlening zit. Maar alsnog 
kan ik daar geen aanspraak op maken.  
  
4        Heeft u weleens gehoord van Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds? Ja, mijn zoon 
krijgt een bijlage uit Jeugdcultuurfonds voor drumles. Ook heeft hij een elektrisch 
drumstel gekregen. Maar als hij verder wil met drummen, dan kan dit niet gefinancierd 
worden. Je krijgt namelijk niet alles vergoed, bijvoorbeeld een drumkruk hebben we 
niet en ook een computer om zijn drukwerk om te zetten naar digitale bestanden heeft 
hij niet. Ik vraag me af hoe het met andere kinderen zit. Als het nooit 100% vergoed 
wordt, is dit frustrerend voor het kind.  
  
5        Vindt uzelf dat u en uw gezin het moeilijk hebben met uw inkomsten? Ja.  
  
6        Vindt u dat de Gemeente Rotterdam u geldelijk zou moeten ondersteunen, 
speciaal voor spullen voor uw kinderen? Ja. Mijn zoon heeft huisstofmijtallergie, ik heb 
gevraagd voor allergiegordijnen, een anti allergiematras en beddengoed. De GGD heeft 
dit goedgekeurd, maar de gemeente wijst een extra bijdrage voor deze spullen steeds 
af. Medicijnen worden ook niet vergoed. Heeft ook een beugel nodig, maar dat kan ik 
niet betalen.  
  
7        Heeft u een Rotterdampas en heeft de gemeente daar extra geld op gestort voor 
uw kinderen? Nee.  
  
8        Wat heeft u nog echt nodig voor uw kinderen waar uzelf niet aan toe komt om te 
kopen? Medicijnen, beugel, excursies voor school. School draagt gelukkig soms wel bij, 
maar niet alle aanvragen voor excursiebijdragen worden toegewezen. Ook een ov-
abonnement zou fijn zijn. School is 5 km verderop.  
  
9        Kan u kind(eren) goed mee met school en sport en heeft hij/zij de spullen die 
daarvoor nodig zijn? Schoolpullen en kleding proberen we van de kinderbijslag te doen, 
maar dat is krap. Mijn zoon van 14 groeit snel, het is met kleding en schoeisel moeilijk 
bij te houden.  



 
10    Zijn er instanties die u helpen met geld/spullen aanvragen? Stichting Mait helpt 
met het doen van aanvragen. Maar mensen die schaamte hebben worden lastig bereikt 
door organisaties/instanties of door de gemeente. Zij weten de weg ook niet.  
  
11    Duurt het kort of lang voordat het toegekend of afgekeurd wordt? Niet alles gaat 
even snel. Fonds Bijzondere noden gaat binnen 1 dag (bijvoorbeeld een wasmachine, 
echt basisbehoefte). Sommige fondsen duren 4 weken. Duurt te lang, bijvoorbeeld 
voor het aanvragen van een rijbewijs. Veel moet via de post, dat duurt erg lang.  
  
12    Wat zou u het liefste zien wat de Gemeente van Rotterdam nog zou moeten doen? 
Er moet een campagne komen om mensen te bereiken. Meer voorlichting over wat de 
mogelijkheden zijn. En je moet geld of middelen aan kunnen vragen zonder al te veel 
administratieve rompslomp. Er zijn zoveel kinderen die zonder eten naar school gaan. 
Een hulplijn waar mensen aangemeld kunnen worden of geholpen kunnen, dat zou fijn 
zijn. Een centraal punt in de wijk. Er is nu veel te veel bureaucratie om aanspraak te 
kunnen maken op toelages en fondsen.  
 
Bij het aanvragen van bijvoorbeeld bijzondere bijstand gaat de gemeente uit van 
wantrouwen. Je wordt behandelt als crimineel. Het voelt als bedelen. Je verliest een 
stukje eigenwaarde en trost. Maar voor je kinderen zet je dat aan de kant.  
 
Wijkteam en Vraagwijzer: dit spoor loopt dood, wordt van het kastje naar de muur 
gestuurd, ze weten daar niks en helpen je ook niet verder.   
  
13    In zijn algemeenheid: hoe tevreden bent u met de ondersteuning van de gemeente 
Rotterdam:    1 = zeer tevreden, 2 = tevreden,  3 = noch tevreden/noch ontevreden, 4 = 
ontevreden, 5 = zeer ontevreden. Weinig tot geen ondersteuning. Ik kan voor niks 
aankloppen.  
  
14    Mogen we uw info gebruiken naar de gemeente zonder/met uw naam te noemen? 
Ja.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gezin B  
 

1   Heeft u wel eens gehoor van de Klijnsmagelden? Nee 
 
Of dat er door de regering geld beschikbaar komt voor kinderen die uit arme gezinnen  
komen? Nee, wel dat er stichtingen zijn die sportactiviteiten financieren en de kinderen 
jaarlijks een bedrag krijgen op de Rotterdampas, dat weet ik wel.  
  
2        Weet u dat dit programma ook in Rotterdam aanwezig is? Nooit van gehoord. 
  
3        Heeft u weleens gehoord van het Jeugdtegoed? Als dit het bedrag is dat op de 
Rotterdampas wordt gestort, dan wel.  
  
4        Heeft u weleens gehoord van Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds? De namen 
zijn mij niet bekend, wel een stichting die sportactiviteiten financiert.  
  
5        Vindt uzelf dat u en uw gezin het moeilijk hebben met uw inkomsten? Ja, alles is 
duur. 
  
6        Vindt u dat de Gemeente Rotterdam u geldelijk zou moeten ondersteunen, 
speciaal voor spullen voor uw kinderen? Ja, dat zou enorm helpen 
  
7        Heeft u een Rotterdampas en heeft de gemeente daar extra geld op gestort voor 
uw kinderen? Ja.  
  
8        Wat heeft u nog echt nodig voor uw kinderen waar uzelf niet aan toe komt om te 
kopen? Spullen voor school, zoals een laptop 
  
9        Kan u kind(eren) goed mee met school en sport en heeft hij/zij de spullen die 
daarvoor nodig zijn? Sportkleding is meestal duur en mijn kinderen worden verdrietig 
als ze geen mooie kleding hebben.  
  
10    Zijn er instanties die u helpen met geld/spullen aanvragen? Nee 
  
11    Duurt het kort of lang voordat het toegekend of afgekeurd wordt? 
  
12    Wat zou u het liefste zien wat de Gemeente van Rotterdam nog zou moeten doen? 
Een bedrag voor de schoolgaande kinderen beschikbaar stellen.  
  
13    In zijn algemeenheid: hoe tevreden bent u met de ondersteuning van de gemeente 
Rotterdam:    1 = zeer tevreden, 2 = tevreden,  3 = noch tevreden/noch ontevreden, 4 = 
ontevreden, 5 = zeer ontevreden. 
  
14    Mogen we uw info gebruiken naar de gemeente zonder/met uw naam te noemen? 
Ja 
  



Gezin C 
 
1   Heeft u wel eens gehoor van de Klijnsmagelden? Nee 
 
Of dat er door de regering geld beschikbaar komt voor kinderen die uit arme gezinnen  
komen? Hier heb ik nooit van gehoord. 
  
2        Weet u dat dit programma ook in Rotterdam aanwezig is? Nooit van gehoord. 
  
3        Heeft u weleens gehoord van het Jeugdtegoed? Nee. 
  
4        Heeft u weleens gehoord van Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds? Deze namen 
komen bij mij niet bekend voor. 
  
5        Vindt uzelf dat u en uw gezin het moeilijk hebben met uw inkomsten? Het is niet 
makkelijk om met uitkering te leven. Ik kan niet altijd mijn kinderen goed voorzien met 
eten. 
  
6        Vindt u dat de Gemeente Rotterdam u geldelijk zou moeten ondersteunen, 
speciaal voor spullen voor uw kinderen? Ja.  
  
7        Heeft u een Rotterdampas en heeft de gemeente daar extra geld op gestort voor 
uw kinderen? Ja.  
  
8        Wat heeft u nog echt nodig voor uw kinderen waar uzelf niet aan toe komt om te 
kopen? Schoolspullen voor kinderen en kleding. Ik koop meestal tweedehands en mijn 
kinderen willen meestal dat niet dragen omdat ze gepest worden. 
  
9        Kan u kind(eren) goed mee met school en sport en heeft hij/zij de spullen die 
daarvoor nodig zijn? Niet altijd. 

 
10    Zijn er instanties die u helpen met geld/spullen aanvragen? Nee, alleen familie. Ze 
weten niet alles. 
  
11    Duurt het kort of lang voordat het toegekend of afgekeurd wordt? 
  
12    Wat zou u het liefste zien wat de Gemeente van Rotterdam nog zou moeten doen? 
Meer aandacht voor de lage inkomens en ze meer bijstaan.  
  
13    In zijn algemeenheid: hoe tevreden bent u met de ondersteuning van de gemeente 
Rotterdam:    1 = zeer tevreden, 2 = tevreden,  3 = noch tevreden/noch ontevreden, 4 = 
ontevreden, 5 = zeer ontevreden. 
  
14    Mogen we uw info gebruiken naar de gemeente zonder/met uw naam te noemen? 
Ja 
 
 


