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Nijkerks kindpakket: gelijke kansen voor elk kind
Een kindbudget van € 300 per kind per jaar voor meer inwoners, een extra budget van € 150 bij
de geboorte van een kind, een gratis identiteitsbewijs voor 14-jarigen en een zwemlespakket
voor het basisdiploma – dat zijn de meest in het oog springende kenmerken van een
zogenaamd kindpakket voor kinderen in de gemeente Nijkerk.
Nijkerk wil kinderen een maximale kans bieden om mee te doen in de samenleving. Samen met
vriendjes op een sportclub, een vergoeding voor een computer voor school, een
museumjaarkaart of een bezoek aan evenementen zijn activiteiten die een belangrijke bijdrage
leveren aan een positieve ontwikkeling van het kind.
Daarom gaat wethouder Patricia van Loozen namens burgemeester en wethouders van Nijkerk de
gemeenteraad voorstellen om een zogenaamd ‘kindpakket’ aan te bieden aan de inwoners van
Nijkerk. Dit kindpakket bestaat uit een verhoging van de vergoeding voor kinderen vanuit de
gemeentelijke regeling Meedoen. Ook wil de gemeente graag samenwerken met verschillende
organisaties in de samenleving om de voorzieningen voor een kindpakket aan te bieden. Dit kan door
ondersteuning te bieden aan deze organisaties ter versterking van hun rol.
De gemeente neemt de geluiden vanuit de samenleving (waaronder scholen) rond armoede en
schulden serieus. Daarbij wil zij de samenleving de regie geven en het vertrouwen schenken aan
ouders die het beste voor hun kind willen.
Naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie-SGP heeft een onderzoek plaatsgevonden naar
de huidige en gewenste mogelijkheden voor een kindpakket. Er is landelijk gekeken naar pakketten,
diverse Nijkerkse stakeholders zijn geïnterviewd en een klankbordgroep heeft samen met wethouder
Patricia van Loozen nagedacht over de Nijkerkse versie voor een kindpakket. Ook zijn er gesprekken
gevoerd met fondsen, met name het Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld Nijkerk.
De voorgenomen verruiming van de voorzieningen wordt gerealiseerd door uitbreiding van de regeling
Meedoen en door in overleg te gaan met onder andere het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld. Zo
zet de gemeente het budget maximaal in voor de doelgroep.
Het voorstel moet door de raad vastgesteld worden en wordt daarna uitgebreid bekend gemaakt. Er
zijn verschillende tijdstippen waarop de wijzigingen ingaan:
- inwoners kunnen al een beroep doen op fondsen zoals het Jeugdsportfonds en stichting Leergeld
Nijkerk;
- vanaf 1 oktober 2017 geldt de mogelijkheid van een extra bedrag bij geboorte van een kind, het
zwemlespakket en een gratis identiteitsbewijs voor 14-jarigen. Ook komt men met een hoger inkomen
dan voorheen toch nog in aanmerking voor vergoedingen en wordt er rekening gehouden met
schulden;
- vanaf 1 januari 2018 is het kindbudget omhoog gegaan van € 150 naar € 300 per kind per jaar .
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