Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
N.K.O. Matil (PvdA)
(d.d.18 december 2017)
Nummer
3353
Onderwerp
Besteding Klijnsma-gelden in Zuid-Hollandse gemeenten

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Op 11 november 2016 is door het Kabinet Rutte II besloten om extra geld beschikbaar
te stellen voor kinderen die in armoede opgroeien. Vanuit verschillende gemeenten in
de provincie blijkt echter dat het bedrag niet, niet volledig of niet rechtstreeks is
uitgegeven.
Naar aanleiding van de petitie van de Jonge Socialisten in Barendrecht over het niet
besteden van de Klijnsma-gelden in Barendrecht https://petities.nl/petitions/allekinderen-in-barendrecht-doen-mee-geld-voor-de-armere hierbij de volgende
schriftelijke vragen aan Gedeputeerden Staten van Zuid-Holland in uw rol als
financieel toezichthouder.
1.

Heeft u zicht op het aantal Zuid-Hollandse gemeenten dat zich houdt aan deze
landelijke verplichting?
Antwoord
Nee, wij hebben hier geen zicht op. De gemeenten hebben de regie in het armoedeen schuldenbeleid. Dit is geen provinciale taak. Het Rijk is betrokken als
stelselverantwoordelijke en heeft hierover bestuurlijke afspraken gemaakt met de
VNG. Hieronder volgt ter informatie een korte toelichting.
Door het ministerie van SZW is € 85 miljoen via een decentralisatie-uitkering
structureel beschikbaar gesteld aan gemeenten, verdeeld naar rato van het aantal
kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. Anders dan
de naam doet vermoeden, maakt een decentralisatie-uitkering deel uit van de
algemene middelen van een gemeente. Dit betekent dat de gemeenten niet verplicht
zijn deze middelen uit te geven aan het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Had de
minister die verplichting wel willen opleggen, dan had ze een specifieke uitkering
moeten gebruiken.
De decentralisatie-uitkering geeft de gemeenten de vrijheid voor maatwerk dat past bij
de lokale situatie. De extra middelen dienen als aanvullende impuls bovenop reeds
bestaande financiële middelen. De gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad
over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten. Dit is onderdeel van
de bestuurlijke afspraken die het Rijk en de VNG in november 2016 hebben gemaakt
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(https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2016/11/11
/bestuurlijke-afspraken-vng-szw/bestuurlijke-afspraken-vng-szw.pdf).
Hierin is ook vastgelegd dat het Rijk en de VNG de ontwikkeling van de ambities uit
deze bestuurlijke afspraken volgen. Daartoe zal elke twee jaar een landelijk
representatief beeld worden gegenereerd op basis waarvan de bestuurlijke afspraken
geëvalueerd worden. De eerste evaluatie vindt plaats begin 2018, een
vervolgevaluatie vindt plaats in 2021. Ook zal de VNG periodiek, tijdens de
Bestuurlijke Overleggen met de staatssecretaris van SZW, overleg voeren over de
voortgang van de bestuurlijke afspraken. Hierbij schuiven de overige betrokken
partijen aan, waaronder de Kinderombudsman en diverse maatschappelijke
organisaties.
2.

Om hoeveel gemeenten in Zuid-Holland gaat het en welke bedragen?
Antwoord
Wij hebben geen zicht op het aantal gemeenten dat zich houdt aan deze afspraken.
Zie ook het antwoord op vraag 1. We kunnen wel inzicht geven in de bedragen van de
decentralisatie-uitkering per gemeente in Zuid-Holland, op basis van de
decembercirculaire 2016. Zie het overzicht in de bijlage op pagina 3.

3.

Herkent u het beeld dat in Barendrecht, maar ook in andere gemeenten, dit geld (nog)
niet in natura besteed is voor het beoogde doel?
Antwoord
Nee. Wij hebben hier geen zicht op. Zie ook het antwoord op vraag 1.

4.

Herkent u het beeld dat in Barendrecht, maar ook in andere gemeenten, niet eens een
plan naar de raad is gegaan om dit bedrag te besteden?
Antwoord
Nee, Wij hebben hier geen zicht op. Zie ook het antwoord op vraag 1.

5.

Hoe ziet u uw rol als financieel toezichthouder tov de Klijnsma gelden?
Antwoord
Wij hebben hier geen rol. Financieel toezicht richt zich primair op de beoordeling of
een begroting structureel en reëel in evenwicht is, met als doel te voorkomen dat een
gemeente in een financieel uitzichtloze situatie komt en daardoor een beroep moet
doen op de collectiviteit (zgn. art. 12 gemeente). Als een gemeente er minder goed
voor staat, kan de toezichthouder die gemeente ondersteunen met adviezen van
financieel technische aard. Het is niet aan de financiële toezichthouder om zich
inhoudelijk te bemoeien met het beleid van de gemeente.
Den Haag, 9 januari 2018
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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Bijlage
Bestuurlijke afspraken SZW/VNG:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2016/11/11/
bestuurlijke-afspraken-vng-szw/bestuurlijke-afspraken-vng-szw.pdf
Kamerbrief voortgang voor alle kinderen 11-11-2016:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/11/
11/kamerbrief-voortgang-kansen-voor-alle-kinderen/brief+voortgang.pdf
Overzicht decentralisatie-uitkeringen Armoedebestrijding kinderen in Zuid-Holland
Gemeente

DecentralisatieGemeente
uitkering
Armoedebestrijding
kinderen

Alblasserdam
Albrandswaard

79.627 Lisse
74.652 Maassluis

Decentralisatieuitkering
Armoedebestrijding
kinderen
67.151
199.365

Alphen aan den Rijn

404.699 Midden-Delfland

42.420

Barendrecht

168.624 Molenwaard

64.167

Binnenmaas
Bodegraven-Reeuwijk
Brielle
Capelle aan den IJssel
Cromstrijen
Delft
Den Haag
Dordrecht
Giessenlanden

74.414 Nieuwkoop

68.942

103.125 Nissewaard

455.972

50.199 Noordwijk

82.372

436.692 Noordwijkerhout
29.348 Oegstgeest
521.452 Oud-Beijerland
4.510.758 Papendrecht
696.981 Pijnacker-Nootdorp
38.838 Ridderkerk

65.579
60.168
70.355
124.752
187.666
185.477

Goeree-Overflakkee

135.297 Rijswijk

Gorinchem

180.503 Rotterdam

6.117.595

Gouda

385.399 Schiedam

589.081

43.454 Sliedrecht

88.978

Hardinxveld-Giessendam
Hellevoetsluis

163.431 Strijen

262.079

22.284

Hendrik-Ido-Ambacht

97.474 Teylingen

Hillegom

87.287 Vlaardingen

480.107

71.708 Voorschoten

83.307

Kaag en Braassem
Katwijk
Korendijk

93.116

213.213 Waddinxveen

75.926

18.763 Wassenaar

104.517

Krimpen aan den IJssel

100.956 Westland

Krimpenerwaard

175.907 Westvoorne

34.779

Lansingerland

200.240 Zederik

33.924

Leerdam

110.307 Zoetermeer

Leiden

558.699 Zoeterwoude

Leiderdorp
Leidschendam-Voorburg
Totaal

94.111 Zuidplas
323.321 Zwijndrecht

398.371

820.718
15.221
139.894
255.971
21.439.733

Bron: decembercirculaire 2016
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