
                                       

 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 

 

Onderwerp:  Advies kindregelingen 

Datum:  7 maart 2022 

 

Geacht college, 
 
Inleiding 

In onze vergadering van 23 februari 2022 hebben wij de voorgenomen wijziging van de zogenaamde 

Kindregelingen behandeld. 

U treft in deze brief ons advies daarover aan. 

Kanttekeningen 

Wij brengen graag het volgende onder uw aandacht. 

Naar wij begrepen wordt momenteel een communicatieplan gemaakt door de gemeente en stichting 

kei. Wij hechten aan het belang van uitgebreid onderzoek onder de doelgroep en dat een goede 

informatiecampagne nodig is.  

Door nieuwe wetgeving mogen scholen kinderen niet meer uitsluiten van schoolreisjes als de 

vrijwillige bijdrage niet wordt betaald. Er is weinig budget mee gemoeid, en de portefeuillehouders 

hebben ervoor gekozen om de bijdrage in stand te houden. Sommige armere scholen kunnen anders 

helemaal geen schoolreis meer aanbieden.  

Het organiseren van schoolreisjes achten wij een primaire taak en verantwoordelijkheid van de 

scholen. Er zijn gemeenten die geen bijdrage meer geven. 

Ook vroegen wij ons af waarom de gemeente maar 50 euro bijdraagt aan een schoolkamp dat 150 

euro kost. Ons werd verteld dat ook dit de primaire verantwoordelijkheid van de school is. 

Wij zien dat dit vaak in de stukken vermeld wordt; wij vinden het beter om hier wat minder de 

nadruk op te leggen als daar niet het gevolg aan verbonden is om af te zien van een bijdrage. 

Ook hebben wij een publicatie over zogenaamde Dromenvangers ingebracht, een model dat door de 

gemeente Almere met goed gevolg ingezet wordt. 

Wij vinden dat dit wat betreft toepassing in onze gemeente navolging verdient en vragen u dit nader 

te onderzoeken en ons de uitkomsten daarvan mee te delen. 

Advies 

Ondanks deze kanttekeningen stemmen wij in met de voorgestelde wijzigingen. 

Wel zijn wij – uiteraard – benieuwd naar uw reactie met betrekking tot onze opmerkingen. Wilt u die 

vanwege het digitale werken ook mailen naar AdviesraadSociaalDomein@rijswijk.nl?  

http://www.rijswijk.nl/index.jsp
mailto:AdviesraadSociaalDomein@rijswijk.nl


 
Met vriendelijke groet, 
 

Rien Hazebroek 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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