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Onderwerp

Vragen vakanties minima

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
Nr. 3 van de toezeggingenlijst
N.a.v. agendapunt 4. Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zegt het college toe een
recente terugkoppeling te geven over de Vakanties minima en met een schriftelijke verduidelijking te
komen o.a. over de Klijnsma-gelden en hoe vaak gezinnen hiervan gebruik kunnen maken.
Nr. 4 van de toezeggingenlijst
N.a.v. agendapunt 4. Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zegt het college toe de
paragraaf over Vakanties minima beter te verwoorden (“afbouwen”), mede n.a.v. de beantwoording van de
technische vragen die erover gesteld zijn.
Nr. 6 van de toezeggingenlijst
N.a.v. agendapunt 4. Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zegt het college toe
schriftelijk te reageren op de vraag waarom er sprake is van onderbesteding bij de Minimaregelingen en
wat de gemeente er aan doet om deze bij de doelgroep onder de aandacht te brengen.
Datum schriftelijke reactie
11 november 2020
Schriftelijke reactie
Nr. 3 van de toezeggingenlijst
De Klijnsma-gelden zijn in 2018, 2019 en 2020 voor een deel gebruikt om gezinnen met kinderen in de
leeftijd van 4-18 jaar die voldoen aan de criteria van onze minima-regelingen op vakantie te kunnen laten
gaan. Omdat we niet precies wisten hoe groot de doelgroep was, en hoeveel belangstelling er zou zijn,
hadden we ons ten doel gesteld in een periode van 4-5 jaar de gehele doelgroep een aanbod te doen.
We zijn gestart in 2018 met de gezinnen met de oudste kinderen. Inmiddels hebben we alle gezinnen die
onder de doelgroep vallen een aanbod kunnen doen.
Hoe werkt het? Gezinnen die in aanmerking komen, krijgen een brief. Op onze website kunnen ze op een
speciale pagina het aanbod bekijken en een keuze maken uit een weekje in vakantiewoningen of ingerichte
tenten in Nederland. In het aanbod is inbegrepen de huur van fietsen voor het hele gezin, eindschoonmaak,
wifi etc. Verder is in het vervoer voorzien: er is keuze tussen een kilometervergoeding of vervoer per
taxibusje.
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Op basis van de voorliggende begroting zouden gezinnen uit de doelgroep niet eens per 4-5 jaar, maar eens
per 6 jaar op vakantie kunnen.
Voor een schriftelijke verduidelijking m.b.t. de Klijnsma-gelden verwijzen we tevens naar de
beantwoording van de technische vragen van de PvdA.
Nr. 4 van de toezeggingenlijst
In plaats van de tekst: “we achten dit een natuurlijk moment om de regeling af te bouwen”, stellen we
voor: “we achten dit een natuurlijk moment om het budget terug te brengen naar het oorspronkelijke
bedrag van 100.00 euro”.
Nr. 6 van de toezeggingenlijst
We gaan ervan uit dat de onderbesteding wordt veroorzaakt door het niet altijd kunnen bereiken van de
mensen die er wel recht op hebben. Daar willen we het komende jaar extra op inzetten.
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de technische vragen van de PvdA: In december
verschijnt een onderzoek van Data Fryslân en onze gemeente waarbij we data van het CBS (o.a. aangifte
inkomstenbelasting) hebben gekoppeld aan aanvragers van ons minimabeleid. In verband met de privacy
ontvangen we als gemeente géén persoonsgegevens; wel krijgen we op dorps- en of wijkniveau in beeld
waar statistisch bezien meer mensen wonen die op basis van hun inkomen recht zouden hebben op
minimabeleid.
We willen deze uitkomsten dan ook graag meenemen in een actief communicatieplan om ons minima en
armoedebeleid ook bij deze doelgroep beter voor het voetlicht te brengen.
In januari/februari volgt zoals bekend een brede opiniërende bijeenkomst met uw raad over zowel reintegratie als armoedebeleid. De uitkomsten van deze bijeenkomst willen we dan ook graag betrekken bij
de verdere doorontwikkeling van ons beleid en de uitvoering.
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