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Onderwerp:

Antwoordbrief Wmo-adviesraad ‘Rapportage armoedegelden
2014/2015 en het voorstel verdeling armoedegelden 2017’

Geachte leden van de Wmo-adviesraad,
Op 10 oktober j.l. hebben wij uw reactie ontvangen op de rapportage over de resultaten van de inzet van de
armoedegelden van de afgelopen jaren en het verdeelvoorstel voor 2017.
Wij zijn blij te vernemen dat u zich kunt vinden in de rapportage en het verdeelvoorstel van de armoedegelden
in 2017. En dat u de keuze om de nadruk te leggen op de doelgroep kinderen en jeugd onderschrijft.
In de rapportage wordt gezegd dat de gemeente een voorstel heeft ingediend bij het RDO fonds (Ridderlijke
Dutische Orde Balije van Utrecht) voor structurele financiële ondersteuning voor het jeugdsportfonds en
jeugdcultuuronds. Dit doordat er een financieel tekort is ontstaan door de forse stijging van het aantal
aanvragen. In uw brief stelt u de vraag wat de consequenties zijn van een afwijzing van de subsidieaanvraag
van het RDO fonds.
Inmiddels heeft de RDO deze aanvraag behandeld en hebben zij besloten in Tynaarlo het jeugdsportfonds te
ondersteunen met € 6.000,- per jaar voor een periode van drie jaar (2017-2019). Daarnaast geven zij een
bijdrage aan het jeugdcultuurfonds voor een bedrag van € 3.000,- voor één jaar. Na dit jaar wordt door de RDO
bekeken of ze het jeugdcultuurfonds voor meerdere jaren willen ondersteunen, omdat dit nog in ontwikkeling is.
Wij verwachten voor 2017 extra middelen vanuit het Rijk voor armoedebestrijding zodat er ruimte ontstaat.
Wanneer de uitgaven voor het JSF hoger zijn, kan hier beroep op worden gedaan.
Ten slotte vraagt de Wmo-adviesraad of de verdeling van de armoedegelden een onderwerp is voor
intergemeentelijke samenwerking. Op dit moment wordt er vanuit de gemeenten hier niet actief op ingezet. De
stichtingen bepalen zelf hoe ze het werkgebied inrichten. Zo heeft Stichting Leergeld wel gekozen voor een
integraal samenwerkingsverband (Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo).
Wij zien op dit moment geen aanleiding om rondom de armoedegelden samen te werken met onze
buurgemeenten. Ook vanuit de organisaties/stichtingen uit het maatschappelijke veld horen wij niet dat dit een
meerwaarde is.
Wij danken u voor het advies en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben
dan kunt u contact opnemen met mevrouw S. Meijerink, s.meijerink@tynaarlo.nl, 0592 – 266 628.
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