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Antwoordbrief inzet extra armoedegelden 2017

Geachte leden van de Wmo-adviesraad en Cliëntenraad WSW-WWB,
Op 11 april j.l. hebben wij uw reactie ontvangen op het conceptvoorstel voor de verdeling van de extra
middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen.
Wij zijn blij te vernemen dat de Wmo-adviesraad en Cliëntenraad WSW-WWB instemmen met de
voorgestelde verdeling van de extra armoedegelden en dat u verheugd bent over het doorlopen proces.
Uw reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het verdeelvoorstel. Het verdeelvoorstel wordt ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, dat wordt behandeld op 20 juni 2017.
Reactie adviezen
U adviseert om kinderen te betrekken bij de keukentafelgesprekken om te kijken naar ondersteuning bij
armoede in het gezin. Bij de keukentafelgesprekken wordt gekeken naar welke ondersteuning nodig is
voor het kind. Wij zullen bij de sociale teams aandacht vragen om ook, waar nodig, kinderen zelf te
betrekken bij de keukentafelgesprekken.
Daarnaast adviseert u om bij de groep oudere kinderen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
de inkomsten van kinderen niet mee te rekenen in het gezinsinkomen. Dit om te voorkomen dat de
inkomensten uit een (bij)baan automatisch in mindering worden gebracht op de uitkering van de ouders.
Hierbij geven wij aan hoe dit wettelijk geregeld is.
Inkomsten van kinderen onder de 18 jaar tellen niet mee bij het gezinsinkomen. Voor kinderen boven de
18 jaar geldt dat ze niet meer bij het gezin van de ouders horen. Ze kunnen zelf bijstand aanvragen of
inkomsten hebben. Dit wordt niet gekort op de uitkering van de ouders. Als kinderen 21 jaar of ouder zijn
is de kostendelersnorm van toepassing. Het kind is dan medebewoner. Ouders ontvangen ruim 85% van
de bijstandsnorm die ze eerder ontvingen. Dit is ongeacht de hoogte van het inkomen van het kind. Als
kinderen studeren tellen ze in het geheel niet mee, ook niet voor de kostendelersnorm.
Vragen
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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