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Bestuurlijke reactie rapport Rekenkamer 'Armoedebeleid en de impact op kinderen' 

Geachte heer De Ridder, 

Hierbij ontvangt u de bestuurlijke reactie van het college van B&W op het conceptrapport 
`Armoedebeleid en de impact op kinderen' van 12 oktober jl. Wij danken u hartelijk voor het 
rapport en de aanbevelingen. In uw rapport constateert u dat de mininnaregelingen een positief 
effect hebben op de kansen van kinderen en dat de extra middelen in deze collegeperiode 
daarmee de impact hebben vergroot. Het college is verheugd over deze constatering. De 
geconstateerde impact van de Stadspas gecombineerd met de Scholierenvergoeding is met 13% 
opvallend hoog. 

In deze bestuurlijke reactie gaan we nader in op uw conclusies en aanbevelingen. Wij zullen 
daartoe eerst ingaan op de hoofdconclusies van uw rapport om daarna de aanbevelingen te 
behandelen. 

Hoofdconclusies 
U stelt in uw eerste hoofdconclusie dat de financiële intensivering van het armoedebeleid in deze 
bestuursperiode slechts gedeeltelijk terecht is gekomen in de portemonnee van Amsterdamse 
minima. De keuze die het college heeft gemaakt bij ons aantreden om het armoedebeleid te 
intensiveren is niet gemaakt in een vacuüm maar werd beïnvloed door beleidswijzigingen en 
bezuinigingen van het Rijk. Het college heeft de (financiële) achteruitgang van minima in 
Amsterdam gecompenseerd en hun positie waar mogelijk verbeterd. 
Het college stelt met de Rekenkamer vast dat de positie van minima in Amsterdam door meer 
wordt bepaald dan alleen het armoedebeleid. Zo is de beschikbaarheid van een betaalbare woning 
van groot belang. Daarnaast heeft bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs zeer veel invloed op 
de toekomstige kansen en mogelijkheden van kinderen. In die zin is het verstandig om het beleid 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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integraal te bekijken en is de afgelopen periode conform het Aanvalsplan Armoede het beleid 
meer in samenhang met andere beleidsterreinen in het sociaal domein ontwikkeld.1  

Het college constateert dat de door de Rekenkamer gemaakte rekensom betreffende de financiële 
intensivering van het beleid niet helemaal recht doet aan de werkelijkheid. 

Ten eerste bevreemd het college het dat de eenmalige koopkrachtbijdrage vanuit het Rijk en 
vervolgens het wegvallen van die bijdrage in de rekensom wordt meegenomen. Deze daling ligt 
buiten de invloedsfeer van het college. 

Ten tweede corrigeert de Rekenkamer de uitgaven aan armoede met 1,9 miljoen euro als gevolg 
een scherpere uitvoering van de kwijtschelding van gemeentebelastingen tussen 2014 en 2016. 
Het college wil allereerst opmerken dat de kwijtschelding van gemeentebelastingen niet in het 
armoedebeleid zit omdat we de kwijtschelding beschouwen als een solidariteitsheffing. In een 
meerjarenvergelijking van de arnnoedebegroting zouden de uitgaven voor kwijtschelding van de 
gemeentebelasting dan ook buiten beschouwing moeten blijven. De daling van 1,9 miljoen euro 
waar de Rekenkamer voor corrigeert is het gevolg van de scherpere uitvoering van het 
kwijtscheldingsbeleid naar aanleiding van het ACAM rapport uit 2014. De Auditdienst ACAM 
constateerde in dit rapport dat de groep die kwijtschelding ontving groter was dan de groep 
rechthebbenden. Tot 2015 paste Amsterdam een verruimde vermogensnorm toe bij de 
behandeling van kwijtscheldingsverzoeken. De verruimde norm voldeed niet aan de wet en is per 1 
januari 2015 afgeschaft. De Gemeenteraad is over deze aanscherping op 22 mei 2014 per brief 
geïnformeerd. De stelling dat deze groep door de aanscherping 1,9 miljoen euro minder heeft 
ontvangen is in de ogen van het college dan ook feitelijk onjuist. 

Ten derde heeft het college op diverse momenten besloten om een deel van het budget te 
gebruiken voor extra uitgaven ter verbetering van de schuldhulpverlening in de stad. Het klopt dat 
dit geld niet direct in de portemonnee van Amsterdamse minima terecht is gekomen. Het beleid 
heeft wél tot een effectievere aanpak van de schuldhulpverlening geleid, zoals u kunt nalezen in de 
jaarrapportage van het programma Schuldhulpverlening 2016 'Sterker door samenwerking'. Van 
deze effectievere aanpak hebben vooral ook minima meegeprofiteerd. 

Het college heeft de raad in 2015 uitgebreid geïnformeerd over de toen ontstane onderbesteding 
en heeft toen ook een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de onderuitputting tegen te 
gaan. We zien dat deze maatregelen effect sorteren. Zo laat de Monitor Mininnavoorzieningen 
vanaf 2016 een structurele groei zien van het absolute aantal voorzieningen dat wordt toegekend. 
Dat heeft ertoe geleid dat het beschikbare budget in 2016 volledig is uitgeput. 
In zijn tweede hoofdconclusie stelt de Rekenkamer dat de Stadspas en de Scholierenvergoeding 
een gezamenlijke impact hebben van 13%. Voor de PC-regeling kan de Rekenkamer deze impact 
niet vinden. Wij gaan daar bij de desbetreffende aanbeveling verder op in. 

De derde hoofdconclusie betreft de Scholierenvergoeding. Ook daar gaan we bij de aanbevelingen 
uitgebreid op in. 

'Zie in dit verband bijvoorbeeld de samenwerking met de portefeuilles Volwasseneducatie, Sport en 
Wonen waaruit respectievelijk de 'Aanpak Armoede, Taal en Laaggeletterdheid', het 
'Sportarrangement minimakinderen' en de' Regeling Passende Huur' is voortgevloeid. 
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Aanbevelingen 

1. Heroverweeg de bezuiniging op de Scholieren vergoeding 
Het college is verheugd over de door u geconstateerde impact van deze voorziening. Het 
financieel ondersteunen van ouders met schoolgaande kinderen is de kern van ons collegebeleid. 
De Scholierenvergoeding is in het schooljaar 2015/2016 voor basisschoolleerlingen verhoogd van 
c 225,- naar €375,- en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo van c 350,- naar c 499,-. 
Deze verhoging is voor het schooljaar 2016/2017 teruggedraaid naar c 244,- voor leerlingen in het 
primair onderwijs en c 325,- voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo. Het college stelt 
vast dat de huidige omvang van de scholierenvergoeding even groot is als in door de Rekenkamer 
onderzochte periode (2010-2012). Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de gevonden impact 
ook nu even groot zal zijn. 

De discussie of het beter is om mensen geld te geven of juist ondersteuning in natura is een 
langlopende en telkens terugkerende in het sociaal beleid. In 2016 hebben de raad en het college 
bewust gekozen voor een beweging richting meer in natura ondersteuningen.2  Dit naar aanleiding 
van het advies van de Kinderombudsman waarin hij stelt dat: "Gemeenten wordt aanbevolen een 
kindpakket samen te stellen, waarvan de onderdelen rechtstreeks ten goede komen aan 
kinderen." 

De aanbeveling van de Rekenkamer is aan dit advies tegengesteld het college laat de keuze 
aangaande deze aanbeveling dan ook bewust aan de raad. 

2. Onderzoek of de PC-regeling voldoende aansluit op het 1CT-gebruik in het onderwijs door scholen. 

Het college neemt deze aanbeveling over. Ook het college vindt het belangrijk dat deze regeling 

goed aansluit bij de eisen van het onderwijs. Daarom heeft het college afgelopen jaar de PC-

regeling zodanig aangepast dat de doelgroep is vergroot en dat de ouders meer vrijheid hebben in 

de keuze voor een device. We constateerden onder andere op basis van het 

klanttevredenheidsonderzoek van 015 (maart 2017) naar de PC-regeling dat een deel van de 

gebruikers behoefte heeft aan een andere device omdat op school bijvoorbeeld wordt gewerkt 

met een tablet. Met de aanpassing van de PC-regeling van mei 2017 is het college van mening dat 

een belangrijke stap is gezet in het meer laten aansluiten van de PC-regeling op het ICT-gebruik in 

het onderwijs. De aanbeveling van de Rekenkamer ziet het college dan ook als een verdere 

aansporing om de PC-regeling voortdurend te verbeteren. 

3. Onderzoek op welke wijze de gemeente diplomazwemmen door kinderen uit minimagezinnen beter 
kan ondersteunen. 
De aanbeveling om onderzoek te doen op welke wijze de gemeente diplomazwemmen door 
kinderen uit minimagezinnen beter kan ondersteunen volgt het college op. Sport en Onderwijs 
werken daar samen aan. Er is gestart met een inhaalslag om het slagingspercentage 
diplomazwemmen omhoog te krijgen. De gemeente heeft zichzelf als target gesteld dat 95% van 

Zie voor de beleidsinhoudelijke afweging de 'Brede integrale afweging armoedemiddelen', 
raadscommissie Werk en Economie, 17 mei 2017: 
https://amsterdann.raadsinformatie.nl/document/264-B6/1/09012f978afe8e2e   
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de kinderen geslaagd is voor diplonnazwemmen als zij van de basisschool af komen. Die inhaalslag 
speelt in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. 

De Rekenkamer maakt een kanttekening dat de voorzieningen voor diplomazwemmen (zoals het 
Jeugdsportfonds) voor minima vaak niet toereikend zijn. Ouders zoeken zelf oplossingen 
(bijvoorbeeld door middel van declareren via de Scholierenvergoeding). Dat laatste is overigens 
toegestaan. Het college denkt dat er niet zo zeer een tekort aan middelen is, maar dat het voor 
ouders onduidelijk is welke mogelijkheden er allemaal zijn om kinderen hun zwemdiploma te laten 
halen en hoe je die vergoed kan krijgen (Scholierenvergoeding, JSF, SINA). 

4. Zorg voor een regisseur die overzicht houdt, samenhang bewaakt en knelpunten signaleert 
Voor het college is een integrale aanpak van groot belang. Daarom heeft het college er bewust 
voor gekozen het meedoen van minima niet alleen te faciliteren binnen de begroting van armoede 
maar ook vanuit de begrotingen Sport, Onderwijs, Wonen en Zorg. Deze integrale aanpak zorgt 
ervoor dat de gespecialiseerde kennis en kunde die bestaan binnen de verschillende onderdelen 
van de gemeente optimaal worden benut. De afgelopen periode zijn dan ook in samenspraak met 
deze beleidsterreinen verschillende instrumenten doorontwikkeld. 

Het college erkent het belang van het hebben van goed overzicht en heeft in dit verband deze 
periode belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de beleidsmonitoring. Zo rapporteert het 
college bijvoorbeeld per kwartaal aan de raad middels cl.  Monitor Minimavoorziening over het 
bereik en gebruik van de armoedevoorzieningen. Het is de verantwoordelijkheid van de  Rye  
Inkomen om het overzicht te bewaken en daarin goed te voorzien. Het college acht het niet 
verstandig om het eigenaarschap daarvan buiten de  Rye  te beleggen. Het college neemt deze 
aanbeveling niet over. 

5. Houd informatie over de hoogte van het inkomen van gebruikers van voorzieningen bij. 
Het college neemt deze aanbeveling over. Sinds april 2017 is een start gemaakt met het 
vastleggen van inkomenscategorieën van gebruikers van minimavoorzieningen. De komende tijd 
wil het college eerst door middel van steekproeven onderzoeken wat de kwaliteit is van deze 
registratie, voordat er conclusies getrokken kunnen worden en processen aangepast gaan worden. 

6. Onderzoek in hoeverre uitkomsten bestandsvergelijking het gevolg zijn van onrechtmatig verstrekte 
armoedevoorzienin gen 
Rechtmatig toekennen van voorzieningen is een belangrijke voorwaarde voor draagvlak voor 
diezelfde voorzieningen. Het college laat de rechtmatigheid van toekenningen daarom regelmatig 
toetsen. In 2014 heeft WPI een uitgebreide controle uitgevoerd en maatregelen genomen ter 
verscherping van de rechtmatigheid. Interne en accountantscontroles laten sindsdien geen 
substantiële onrechtmatigheid meer zien. Het verschil met het CBS-bestand is samen met OIS al 
geruime tijd onderwerp van analyse en daar zijn sinds 2015 verbeterslagen op gemaakt, 
bijvoorbeeld in het afstemmen van definities waardoor meer secuur het bereik kan worden 
gemeten. Het nader onderzoeken van de verschillen die ontstaan bij de koppeling van bestanden 
tussen CBS en de data van WPI (via 01S) is één van de concrete acties geweest uit het Actieplan 
Verhogen Bereik. De Rekenkamer beveelt aan doorte gaan met deze nadere analyses en 
verbeteringen. Deze aanbeveling neemt het college over. 

7. Maak bij grote beleidswijzigingen een plan voor het volgen en onderzoeken van effecten 
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Het college neemt de aanbeveling over. Het college deelt de mening van de Rekenkamer dat het 
volgen en onderzoeken van effecten belangrijk is. Tot nu toe is gekozen voor het meten van 
gebruik en bereik op outputniveau. Voor veel van de voorzieningen geldt dat gebruik gelijk staat 
aan meedoen in de maatschappij (neem deelname aan sportclubs, diplomazwemmen, activiteiten 
Stadspas). Het college is van mening dat dit belangrijke indicatoren zijn voor impact en effect en 
ziet de positieve resultaten op outputniveau als een belangrijke indicatie dat minima meer zijn 
gaan meedoen. Tegelijkertijd deelt het college uw mening dat het interessant is om te 
onderzoeken wat de deelname aan de activiteiten zou zijn geweest als de regelingen er niet 
waren. Het college nodigt de Rekenkamer van harte uit om mee te denken over kosteneffectieve 
wijzen om effect te meten. 

Gelijktijdig met dit rapport verschijnt ook het onderzoek Minima-effect rapportage Gemeente 

Amsterdam 2017 van het Nibud waarin op verzoek van het college de arnnoedeval nader wordt 

onderzocht en de Armoedemonitor 2016 van GIS inclusief Monitor Minimavoorzieningen eerste helft 

2017. Het college gaat in de brief 'De doorontwikkeling van het Amsterdams armoedebeleid; een 

integrale reactie op vier rapporten over het armoedebeleid' mede op basis van deze onderzoeken 

nader in op de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het armoedebeleid, de doorontwikkeling 

van het beleid die de afgelopen periode in gang is gezet en de opgave waar we nog voor staan. 

Deze stukken worden geagendeerd voor de raadscommissie Werk en Economie van 6 december 

2017. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burge 	 r en wethouders n Amsterdai 

. „Ii11111  

gemeente1  ecretaris 
A.H 
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