
PvdA - NOP
gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

AMENDEMENT 2022-11-6a

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 22.0001627 

Onderwerp: Programmabegroting 2023-2026 - Jeugdeducatiefonds

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14-11-2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. gemeenten € 125 miljoen extra krijgen voor sociaal minimabeleid. Het kabinet ook extra geld 

vrijmaakt voor landelijke instellingen die zich inzetten om kinderarmoede terug te dringen, 
zoals het JEF en Voedselbanken (deze bedragen maakt het kabinet later bekend) (zie pag.5);

2. de aanvraag voor JEF via de basisscholen loopt, omdat het de grootste vindplaats is van 
kinderen in armoede;

3. het JEF budget beschikbaar wil blijven stellen als de gemeente daar ook aan bijdraagt, 
waarbij het nu gaat om 2 aangesloten scholen en dit er 11 zouden kunnen worden;

4. de kosten hiervan bedragen voor de gemeente € 4.500 per school per jaar;
5. het college de toegevoegde waarde van het Jeugdeducatiefonds (JEF) wil onderzoeken t.o.v. 

onze lokale minimaregelingen;
6. er in de begroting geen middelen zijn gereserveerd voor cofinanciering van het JEF,

van mening dat
1. een recent onderzoek (SEO Economisch Onderzoek ‘Gevolgen van kansenongelijkheid in 

Nederland’, mei 2022) voldoende aantoont wat de toegevoegde waarde is van het JEF;
2. een onderzoek waarschijnlijk meer zal kosten dan de gevraagde cofinanciering;
3. het JEF aanvullend en versterkend werkt, naast de bestaande inkomensregelingen;
4. er voldoende financiële ruimte is, gezien punt 1,

besluit het voorstel aan te passen, met dien verstande dat de tekst op pag. 82 als volgt wijzigt:

1.15 Weonder-z-oeken-de mogelijkheden van het Jeugdeduoatiefonds-ten opzichte van onze
lokalermnimaregelingen We reserveren middelen voor het Jeugdeducatiefonds.

Door samenwerking met het Jeugdeducatiefonds willen we via scholen kinderen bereiken die in 
armoede verkeren. Daarom onderzoeken we de toegevoegde waarde van-het-jeugdeducatiefonds 
ten opzichte van onze lokale minimaregelingen. Daarom reserveren we € 20.000 per jaar voor 
cofinanciering.
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Amendement 2022-11-6a) Jeugdeducatiefonds (JEF) - PvdA
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