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Beste meneer Ten Cate,
In antwoord op uw brief van 25 maart 2019 vindt u hieronder de beantwoording
van uw schriftelijk gestelde vragen over de financiële weerbaarheid en
kansengelijkheid van jongeren.
Vraag 1
a) Wanneer was de gemeente op de hoogte van de organisatorische
problemen en het dit jaar niet doorgaan van Grip op Geld?
b) Wat heeft de gemeente gedaan om Grip op Geld dit jaar toch te laten
doorgaan?
c) Hoe zorgt de gemeente dat Grip op Geld volgend jaar niet opnieuw niet
doorgaat?
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Antwoord
a) Per e-mail van 12 februari 2019 zijn we geïnformeerd dat het project Grip
op Geld dit jaar niet door kon gaan.
b) Grip op Geld wordt uitgevoerd door de scholen voor voortgezet onderwijs
in de Langstraat. De scholen bepalen ook of Grip op Geld kan worden
ingepland en door kan gaan. De gemeente denkt actief mee en wil ook
graag faciliteren.
c) Het college vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met geld en
vindt dat de cursus Grip op Geld daar een waardevolle bijdrage aan kan
leveren. In een volgend regulier overleg met de directeur van het
d’Oultremont college zal zij dit onderwerp agenderen om te bespreken hoe
de cursus volgend schooljaar wel kan plaatsvinden.

DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl
Bankrelatie
NL54BNGH0285003909

Vraag 2
a) Wat is de motivatie van de gemeente Heusden om de HeusdenPas niet
meer in te zetten voor bijles/huiswerkbegeleiding?
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b) Wat doet de gemeente, in plaats van het arrangement met de
HeusdenPas, aan het bieden van gelijke (onderwijs)kansen aan kinderen
rond bijles en huiswerkbegeleiding?
c) Zowel de HeusdenPas, maar vooral ook de Klijnsma-middelen, die
speciaal bedoeld zijn voor kinderen in armoede, worden binnen de
gemeente niet volledig ingezet. Mochten er voor de gemeente
zwaarwegende redenen zijn om de HeusdenPas niet in te zetten voor
bijles/huiswerkbegeleiding, is de gemeente dan wel bereid Klijnsmamiddelen hiervoor in te zetten?
Antwoord
a) De reden hiervoor is dat de kosten die gemoeid gaan met deze regeling
per kind behoorlijk hoog zijn (maximaal € 1.000 per jaar). Dit past niet bij
de bedoeling van een minimaregeling zoals de HeusdenPas/KindPakket.
We zijn verder van mening dat huiswerkbegeleiding een
verantwoordelijkheid is van de school en dat er in principe voor ieder kind
een (financieel) toegankelijk aanbod moet zijn.
b) Bijles en huiswerkbegeleiding vallen in eerste instantie onder de
verantwoordelijkheid van scholen.
c) De Klijnsma-middelen zetten we in voor projecten die vooral ten goede
komen aan kinderen uit huishoudens met weinig geld. Wij gaan na bij onze
middelbare school of zij op dit vlak een behoefte zien. Zo ja, dan gaan we
in gesprek over een project in het kader van de Klijnsmamiddelen.

Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

