1
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Inleiding
De gemeente Dalfsen heeft twee financiële regelingen die specifiek betrekking hebben op de
doelgroep kinderen. Dit zijn de Kindregeling Dalfsen en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het
Jeugdfonds Sport (destijds nog onder de naam Jeugdsportfonds Overijssel) is ingevoerd op 1 juli
2013. Aanvankelijk is het fonds ingevoerd voor een periode van 2,5 jaar. In 2015 heeft een evaluatie
plaatsgevonden. Op basis van de evaluatie is de samenwerkingsovereenkomst met Jeugdsportfonds
Overijssel verlengd. De Kindregeling Dalfsen is ingevoerd op 1 mei 2018. De regeling was een vervolg
op een andere financiële tegemoetkoming voor kinderen en hun ouders.
In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de regelingen en de uitgaven. Bij
de Kindregeling zijn daarnaast via een beknopte enquête de ervaringen opgetekend van de
ondernemers en de ouders/verzorgers.

Jeugdfonds Sport
Het doel van het Jeugdfonds Sport is dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ook kunnen
deelnemen aan sportactiviteiten. Feitelijk heeft de gemeente Dalfsen zelf geen fonds. De gemeente
werkt samen met het Jeugdsportfonds Overijssel die het fonds beheert. Het fonds wordt gevoed door
een financiële bijdrage van de gemeente en door particuliere bijdragen. Door deze samenwerking is
de gemeente niet vrij in het beleid en de uitvoering. Wel kunnen op onderdelen keuzes worden
gemaakt.
Een aanvraag voor een bijdrage uit het fonds kan niet worden gedaan door de ouder/verzorger, maar
kan alleen worden gedaan door een erkende intermediair. De intermediair kan bijvoorbeeld een
school zijn (bijv. een leerkracht) of een maatschappelijke organisatie (bijv. een welzijnsorganisatie).
Ook de gemeente kan een intermediair zijn. Aanvragen worden gedaan via de website
www.jeugdfondssportencultuur.nl.
Er wordt geen geld overgemaakt aan de ouders. De contributie wordt door het
jeugdfonds/Sportservice Overijssel rechtstreeks overgemaakt naar de betreffende vereniging. Voor de
aanschaf van attributen (sportkleding, schoenen, e.d.) worden tegoedbonnen uitgedeeld. Deze
kunnen worden ingeleverd bij winkels waar het Jeugdfonds afspraken mee heeft gemaakt.
Het jeugdfonds werkt ook met ambassadeurs. Zij hebben de taak het fonds onder de aandacht te
brengen en private middelen te genereren voor de voeding van het fonds.
In de bijlagen staan de resultaten van het gebruik van het fonds vermeld. Opvallend aan de cijfers is
het lage aantal aanvragen in 2018 in vergelijking met 2017 (51 aanvragen in 2018 en 82 in 2017). De
uitgaven in beide jaren zijn € 7.939 in 2018 en € 12.028,- in 2017. Als we dieper inzoomen op de
cijfers blijkt dat de uitgaven voor het overgrote deel betrekking hebben op voetbal en zwemlessen. Als
wordt gekeken naar de intermediairs is opvallend dat in de gemeente Dalfsen de consulenten
Participatiewet overwegend als intermediairs fungeren en dat er weinig andere intermediairs zijn.
-Financiering Jsf
Het Jeugdfonds is in 2013 ingevoerd vanuit de invalshoek sport en sportdeelname. Het was een
actiepunt uit de toenmalige kadernota Sport en bewegen. De financiële dekking kwam uit een
provinciale bijdrage voor breedtesport en vanuit een krediet op basis van de kadernota Bewegen en
Sport. Vanaf 2014 zijn tevens uit de post bijzondere bijstand middelen toegevoegd aan het
Jeugdfonds.
Vanaf 2015 is de bijdrage van de gemeente aan het Jsf € 10.000,- per jaar vanuit de post bijzondere
bijstand. De gemeentelijke bijdrage is toereikend voor de uitgaven van het fonds. De private
bijdragen/donaties over de afgelopen jaren zijn € 9.072,-
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-Voorstellen
De ontwikkeling van het aantal aanvragen laten een wisselend beeld zien. Vanaf 2015 ziet dit er als
volgt uit:
Aantal aanvragen 2015
Aantal aanvragen 2016
Aantal aanvragen 2017
Aantal aanvragen 2018

Jeugdfonds sport
62
55
82
51

Het is niet duidelijk wat de reden is van met name de forse daling in 2018. Het belangrijkste is dat elk
kind moet kunnen bewegen en sporten. We krijgen geen signalen dat dit niet voor ieder kind mogelijk
is. Waarschijnlijk is het Jeugdfonds sport een regeling die regelmatig onder de aandacht moet worden
gebracht van potentiële gebruikers. Wel wordt nog bekeken of te achterhalen is waarom er minder
aanvragen zijn ingediend. Ook krijgen de gemeentelijke buurtsportcoaches een rol bij de uitvoering
en zullen zij bij de sportverenigingen de regeling (weer) onder de aandacht brengen.

Jeugdfonds Cultuur
Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen moeten ook de mogelijkheid krijgen mee te kunnen
doen aan culturele/muzikale activiteiten. Daartoe is het Jeugdfonds Cultuur opgericht. De uitvoering is
vergelijkbaar met het Jeugdfonds Sport en de regeling wordt ook uitgevoerd door Sportservice
Overijssel. Het maximale vergoedingsbedrag is wel hoger: € 425,-.
Het aantal aanvragen is in vergelijking met het Jeugdfonds Sport laag. Over het jaar 2018 zijn 9
aanvragen gedaan. (In de bijlage is de verdeling te zien over de verschillende activiteiten.) Het aantal
aanvragen van het jaar 2017 was 17. Ook hierbij is dus een flinke daling te constateren.
Vanaf 2015 ziet de ontwikkeling van het aantal aanvragen er als volgt uit:
Aantal aanvragen 2015
Aantal aanvragen 2016
Aantal aanvragen 2017
Aantal aanvragen 2018

Jeugdfonds cultuur
5
6
17
9

Evenals bij het jeugdfonds Sport is het voorstel bij Cultuur om de gemeentelijke combinatiefunctionaris
Cultuur een grotere rol te geven bij de uitvoering van het jeugdfonds Cultuur. De contacten met de
scholen en muziekverenigingen zullen worden aangehaald om in ieder geval de bekendheid van de
regeling te vergroten. Verder zal de combinatiefunctionaris ook optreden als intermediair.

Kindregeling gemeente Dalfsen
Op 1 mei 2018 is de kindregeling van de gemeente Dalfsen van start gegaan. Kern van de regeling is
de website kindregeling.dalfsen.nl. Op deze website staat een aanbod van ondernemers en
organisaties met producten en diensten. Per kind is € 400,- per jaar beschikbaar. In de periode van 1
mei 2018 tot 21 februari 2019 hebben 112 ouders/verzorgende een account aangemaakt voor het
gebruik van de webshop. Het betreft 224 kinderen. Gemiddeld dus 2 kinderen per huishouden. Er is
voor een bedrag van € 89.600,- beschikt (224 X € 400,-). De uitgaven zijn tot 21-2-2019 € 67.806,-.
De kindregeling is min of meer het vervolg op de financiële tegemoetkoming van € 400,- per jaar.
Deze vergoeding werd voor een deel (€ 250,- ) uitbetaald op rekening van de ouder en voor een ander
deel (€ 150,-) uitgegeven in de vorm van cadeaubonnen.
Aanbod
Om zo veel mogelijk te garanderen dat de financiële tegemoetkoming ten goede komt aan het kind,
heeft de nieuwe kindregeling als kenmerk dat geen geld wordt overgemaakt, maar dat een keuze kan
worden gemaakt uit een bepaald productassortiment. Dit heeft wel het nadeel dat de keuzevrijheid
beperkt is. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan lokale ondernemers om op deze manier ook de
“omzet” binnen de gemeente te houden. Ook dit beperkt de keuzevrijheid uiteraard. Verder zijn lokale
ondernemers in het algemeen wat duurder dan landelijke ketens. Ouders hebben dus niet de
mogelijkheid om met het geld op zoek te gaan naar het meest goedkope aanbod.
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Eén van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar was dan ook het creëren van een zo groot
mogelijk aanbod op de webshop. Eind 2018 is het gelukt om landelijke ketens zoals Ter Stal en
Scapino (in Ommen) mee te laten doen aan de kindregeling. Hierdoor kunnen kleding, schoenen en
andere producten uit het lagere prijssegment via de kindregeling worden aangeschaft. In de bijlage is
een overzicht gegeven van alle deelnemende ondernemers en hun omzet via de kindregeling. Te zien
is dat de meeste uitgaven zijn gedaan voor ICT en fietsen. Voor het overige zijn de bestedingen erg
divers; van verjaardagtaarten, knipbeurten, zwemlessen tot autorijlessen en kinderspeelgoed. In de
bijlage is ook te zien dat de meeste bestedingen worden gedaan in de kern Dalfsen. Dit heeft te
maken met het aanwezige winkelbestand. Mogelijk dat in de toekomst een kleine uitbreiding kan
worden gedaan naar winkels in bijvoorbeeld Raalte of Dedemsvaart. Dit is afhankelijk van de
medewerking van de ondernemers en de behoefte van de ouders/kinderen.
Tegoedbonnen
Al snel na de invoering is gebleken dat het niet mogelijk is dat alle ondernemers hun hele assortiment
met prijzen op de website kunnen plaatsen. Een kledingwinkel bijvoorbeeld heeft veel kleding in
soorten, maten, kleuren, merken en prijzen. Een actueel aanbod vergt veel investering in tijd en geld.
In dit opzicht is de kindregeling het geen echte webshop. Om toch een aanbod te plaatsen wordt veel
gewerkt met tegoedbonnen of cadeaukaarten. In de winkel kan de tegoedbon worden verzilverd door
de aankoop van een product.
Onderzoek tevredenheid
Begin dit jaar is via een korte vragenlijst aan zowel de ouders/verzorgenden als de
ondernemers/maatschappelijke organisaties onderzocht wat de tevredenheid is met de kindregeling.
Er hebben 25 ouders/verzorgenden en 14 ondernemers gereageerd.
Ouders/verzorgenden vinden de website over het algemeen gebruiksvriendelijk, het overzichtelijke
karakter wordt bijvoorbeeld geprezen. De meeste ouders/verzorgenden zijn inmiddels tevreden met
het aanbod op de website; aanbod waardoor het kind beter kan meedoen. Ouders/verzorgenden
kunnen hiervoor suggesties doen bij de gemeente. Mede hierdoor is het aanbod gedurende het jaar
uitgebreider geworden. Ouders/verzorgenden zijn over het algemeen van mening dat het ophalen van
bestellingen in de winkel soepel verloopt. Voor alle bestellingen geldt een levertijd van 3 werkdagen.
Sommige aanbieders hebben deze tijd nodig, anderen niet, dat kan soms verwarrend zijn. Ook is het
voor sommige ouders/verzorgenden lastig vooraf een inschatting te maken welk bedrag nodig is voor
het gewenste product of dienst wanneer er met tegoeden gewerkt wordt. Gevraagd naar tips of
opmerkingen ten aanzien van verdere ontwikkeling wordt de wens ten aanzien van meer en
goedkoper aanbod geuit. Sommige ouders/verzorgenden spreken tot slot hun dankbaarheid uit voor
het gebruik kunnen maken van de regeling.
Ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ook tevreden over het gebruiksgemak van de
website. Zij plaatsen en onderhouden het eigen aanbod op de website. Ondernemers en
maatschappelijke organisaties zijn van mening dat het ophalen van bestellingen soepel verloopt. Af en
toe merken zij verwarring bij de ouder/verzorger over de levertijd van drie dagen. Waar de ene
aanbieder deze levertijd nodig heeft, is de andere aanbieder real-time bij. Ondernemers en
maatschappelijke organisaties zijn tevreden over de snelheid van betalingen door de gemeente. Zij
hebben een aantal ideeën over hoe de website zich verder kan ontwikkelen. Het telefonisch kunnen
bereiken van ouders/verzorgenden en het blijvend onder de aandacht brengen van de website zijn
hier voorbeelden van. Enkele ondernemers vragen aandacht voor ouders/verzorgenden die de taal
niet machtig zijn en daardoor ook moeite hebben met de website. Een andere ondernemer doet de
suggestie om het bedrag te splitsen in categorieën waardoor het gehele bedrag bijvoorbeeld niet
opgaat aan ICT.
Flankerend beleid
De kindregeling Dalfsen is meer dan alleen een webshop. De kindregeling heeft tot doel het kunnen
meedoen van kinderen in de samenleving en het vergroten van de ontwikkelingskansen. In het
afgelopen jaar zijn in dit kader activiteiten geweest als bijeenkomsten met jeugd over geldzaken en
wordt aan alle kinderen van 17,5 jaar in onze gemeente een boekje toegestuurd over financiële
zelfstandigheid. Momenteel is ook een middelbareschoolproject in ontwikkeling met SAAMWelzijn.
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Overige punten
-Opstart/uitvoering
De opstart van de regeling was vrij arbeidsintensief en is niet altijd soepel verlopen. In de loop van het
jaar kwam er enige routine en werkt de webshop redelijk naar tevredenheid. In de praktijk zijn er nog
wel eens problemen met het inloggen waardoor consulenten worden gebeld om te ondersteunen. Ook
moeten ondernemers een enkele keer worden ondersteund bij het plaatsen van een aanbod.
-Kaders/uitgangspunten
De kindregeling c.q. webshop is van start gegaan aan de hand van een aantal uitgangspunten en
randvoorwaarden. Belangrijkste zijn a. dat het geld ten goede moet komen aan de kinderen; b. zo veel
mogelijk besteding bij de lokale ondernemers; en c. zo weinig mogelijk bureaucratie en
uitvoeringskosten.
-Bereik
Tot nu toe maken 224 kinderen gebruik van de regeling. Het zou kunnen dat er nog 25 kinderen bij
komen. Uit nadere analyse is namelijk gebleken dat er 25 kinderen zijn die wel gebruik maken van het
Jeugdfonds Sport en Cultuur en die geen gebruik maken van de kindregeling. Hier zal nader
onderzoek naar worden gedaan. Wellicht dat het aantal kinderen kan groeien naar 250. Hierdoor
zouden de totale uitgaven op € 100.000,- per jaar kunnen liggen. Met dit aantal en dit bedrag is ook
rekening gehouden in de begroting. De indruk is wel dat het met name kinderen zijn van
ouders/verzorgers met een bijstandsuitkering. Het doel van de kindregeling was om het bereik te
vergroten o.a. door het ophogen van de inkomensgrens naar 120%. Er wordt nog onderzocht welk
deel afkomstig is uitgezinnen met een laag inkomen zonder uitkering (“werkende armen”, agrariërs,
etc.)
-Ontwikkelpunten
De kindregeling blijft in ontwikkeling. Met name in relatiebeheer met (potentiële) aanbieders en in de
communicatie. Door het gebruik van de webshop hebben we de beschikking over alle e-mailadressen
die kunnen worden gebruikt om mensen te attenderen op bepaalde zaken. Daarnaast is continu
aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid, de performance van de website en het efficiënter maken
van de back-office (bijv. factuurcontrole).
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Bijlagen Jeugdfonds Sport en Cultuur
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Bijlagen Kindregeling
bestellingen
Peildatum: 21 februari 2019
Totale uitgaven per categorie

Totaal aantal bestellingen per categorie
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Totale uitgaven in kern aanbieder

Totaal aantal bestellingen in kern aanbieder
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Totale uitgaven en bestellingen per aanbieder
Peildatum 21 februari 2019
Aanbieder
Agnieten College
Autorijschool Kruidhof
Bakkerij Timmer
Bakkerij van der Most
Blitsspul
Bos Bedden
Boslustschool
Buurtsportcoaches
ELAH
Compustore
De Polhaar
De Tweemaster
Dwars Schoenen
Groot Sallands Maisdoolhof
Helga Schuurman
Hubo
Jumbo
Juwelier Dekker
KiddyBe
Klinge
La Vida
Lemelerveld Computers
Lindenburg
Manege Gerner
Markskramer
MFC
OLCN
Openluchtzwembaden
Primera
Projectsports
Salland TweeWielers
Salon Images
Johan Seckel
Scapino
Stegeman
Ten Kate
Ter Stal
Tibben
Top Bedrijfskleding
Vechtdal College
Wereldwinkel
Willems Mode
Zwemschool Born2Swim
Totaal

Totaal uitgaven
200
1200
20,5
164
350
785,7
24
62,5
32,5
21725,7
35
280
4725
26
1758,5
210
480
10
7645
6624
330
2599
2210
675
595
133
195
649,7
585
99,5
8255
380
50
1940
70
225
15
150
400
371
50
260
1140,5
67806,1

Totaal bestellingen
2
3
1
7
7
29
1
1
1
76
2
7
57
4
58
4
24
1
134
50
6
10
57
9
27
5
1
8
24
1
33
20
2
34
2
4
1
2
1
6
4
6
19
754

