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Advies over “Beleidsregels laptop voortgezet onderwijs (Laptopregeling)”

Geacht college, geachte mevrouw Diks
De Cliëntenraad (CR) waardeert het dat het college invulling geeft aan de motie Laptopregeling ook
voor basisonderwijs (Voorjaarsdebat motie nr. 22) van onze gemeenteraad.
Wij zijn het met het college eens dat een laptop heden ten dage onontbeerlijk is om onderwijs te
kunnen volgen. De invulling van de laptopregeling past zeker ook in de oproep van de 15 grote
gemeenten aan Den Haag om in te zetten op generatie lange inzet van armoedebestrijding
Na kennis te hebben genomen van de motie en het beleidsvoorstel van het college willen we een
aantal punten aandragen ter advisering vanuit het perspectief vanuit de minima.
-

Laptopregeling invoeren vanaf groep 7

In de motie 22 roept de gemeenteraad het college op zowel groep 7 als groep 8 onder de
laptopregeling te doen vallen.
De CR is met de gemeenteraad van mening dat we niet vroeg genoeg kunnen beginnen met het
verstrekken van laptops aan kinderen die in armoede leven. Door het verstrekken van een laptop aan
leerlingen van groep 7 een jaar wordt gewonnen waardoor deze kinderen meer digitaal-vaardig
worden en geen leerachterstanden oplopen. Hetgeen ook nog eens naadloos past binnen de lange
termijn visie van het college en haar 14 grote collega gemeenten om armoede structureel op te
lossen.
-

Inkomensgrens verhogen naar 130% van de bijstandsnorm

De CR is met de motie-indieners van mening dat bij de nieuwe laptopregeling de inkomensgrens op
130% van de bijstandsnorm gesteld dient te worden.
Wij kunnen ons niet vinden in de argumentatie van het college om de inkomensgrens slechts te
verhogen naar 120 % van de bijstandsnorm:
“Met de verhoging naar 130% zou de laptopregeling ruimer zijn dan de andere Participatiewetregelingen van de gemeente. De meeste (bijvoorbeeld de witgoedregeling en de VOS) hebben 110%
als grens. Voor armoederegelingen (zoals de Stadjerspas) is de grens soms ruimer, bijvoorbeeld
120%.“
De gemeente Groningen staat in verhouding tot andere gemeenten bekend als een gemeente met
een van de zuinigste minimaregelingen. Veel gemeenten voeren een uniform beleid voor alle

minimaregelingen van 120 % van de bijstandsnorm en voor afzonderlijke minimaregelingen zelfs 130
%.
Het zijn juist de (veelal werkende) ouders in Groningen met een inkomensgrens tussen de 120 % en
130 % van de bijstandsnorm , die in de armoedeval terecht zijn gekomen.
In Groningen vallen zij buiten alle minimaregelingen, wat voor hen om honderden euro’s per jaar
gaat.
“Qua draagvlak binnen de samenleving is een ruimhartiger grens voor een laptop (‘duur, luxe
apparaat’) minder goed uit te leggen.”
De CR begrijpt niet dat het college in dit verband aanvoert dat er bij de 130 % regeling sprake zou zijn
van een ruimhartige grens. Het zijn juist de werkende armen die veelal blijven vallen onder de 130 %
en in de armoedeval zijn beland. Een college dat hier en in Den Haag aangeeft dat ze met een lange
termijnaanpak armoede wil uitbannen, achten wij zeker in staat om aan de Groningse samenleving
uit te leggen dat het juist de groep tussen de 120 % en 130 % van de bijstandsnorm is die veelal netto
het minst hebben te besteden.
Communicatie richting de doelgroep
Het college stelt dat zij met een brief personen benadert waarvan bij het college bekend is dat zij
naar verwachting behoren tot de doelgroep. De CR stelt voor dat hiernaast, via meerdere
communicatiekanalen, de doelgroep van het bestaan van de nieuwe regeling op de hoogte wordt
gesteld. Dit om te voorkomen dat veel kinderen buiten de boot vallen van de laptopregeling
Ons advies:
-

De laptopregeling geldt zowel voor groep zeven als acht.
Stel de inkomensgrens op 130 % van de bijstandsnorm.
Communiceer de regeling zodanig dat de gehele doelgroep bereikt wordt.
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