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Op maandag 7 september 2020 heeft u geïnformeerd hoe het staat met het Kindpakket voor Tynaarlo en 
wanneer dat gelanceerd wordt. Op 8 september heeft u een ambtelijke reactie ontvangen dat dit 
vraagstuk nog open staat en dat er nog onderzocht moet worden wat we willen en hoe. 
 
Hierop heeft u aangegeven op 21 september 2020 dat u de beantwoording onvoldoende vindt. In deze 
brief gaan wij nader op de stand van zaken rond het Kindpakket in. 
 
Motie Kindpakket 
In de raadsvergadering van 13 november 2018 heeft de PvdA een motie ingediend waarin het college 
opgedragen wordt om het Kindpakket te integreren in het armoedebeleid van de gemeente Tynaarlo en 
de financiering ervan op te nemen in de bekostiging van het sociaal domein. 
 
Voorjaarsbrief 2019 
In de voorjaarbrief 2019 is onderstaande tekst opgenomen t.a.v. de motie van het Kindpakket: 

 
N.a.v. de Voorjaarsbrief 2019 heeft GroenLinks een technische vraag over het kindpakket gesteld: 
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Huidige stand van zaken 
De laatste ambtelijke gesprekken met partijen die betrokken moeten worden bij het opstellen van het 
Kindpakket zijn in 2018 geweest. Daarnaast staat de uitvoering van het armoedebeleid op een laag pitje 
vanwege het ontbreken van voldoende capaciteit.  
 
Op dit moment is nog niet duidelijk welke definitieve keuzes er m.b.t. de bezuinigingen in het Sociaal 
Domein worden gemaakt en hoe dat het armoedebudget raakt.  
 
Er zijn wel contacten met de buurgemeenten over de ervaringen met het Kindpakket, deze 
ontwikkelingen volgen wij op de voet. 
 
Wat wij in de tussentijd doen is het inzichtelijk maken van de mogelijkheden bij de diverse Kindfondsen 
op de gemeentelijke website en verwijzen naar de landelijke site Sam& voor alle kinderen.  
 
Daarnaast zijn we momenteel het armoedebeleid 2018-2021 aan het evalueren. Deze evaluatie gaat in 
het eerste kwartaal 2021 richting de raad. Wat opvalt is de diverse schotten en de hoeveelheid aan 
meedoenregelingen. Het is belangrijk om te doen wat nodig is in een gezin, los van wie de 
meedoenregeling uitvoert. Momenteel zijn we in gesprek met WPDA en Stichting Leergeld om te 
onderzoeken hoe we hier vorm aan kunnen geven. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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