
Schriftelijke vragen ex. Art. 38 RvO  
Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Groningen  

Betreft: Vragen PvdA en 100% Groningen over problemen bij Stichting Leergeld 
Datum: 28-07-2021 

 
Geacht college,  
 

Op dinsdag 27 juli jl. berichtte OOGTV het volgende: “Ouders verder in de problemen 
door problemen bij Stichting Leergeld”. Voorop gesteld vinden de indienende fracties 

van deze vragen dat Stichting Leergeld Groningen en betrokken vrijwilligers geweldig 
belangrijk werk verrichten door kinderen van gezinnen met weinig financiële middelen 
kansen te bieden om toch te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Dit gebeurt door het verstrekken van financiële hulp en/of door te 
bemiddelen/door te verwijzen waar noodzakelijk is. In 2020 kreeg de stichting 500.000 

euro subsidie van de gemeente Groningen. In dat jaar kreeg de stichting aanmeldingen 
van 2443 gezinnen. Uit de genoemde berichtgeving ontstaat het beeld dat door 
(administratieve) problemen bij Stichting Leergeld Groningen een deel van deze 

gezinnen in de problemen komt doordat rekeningen van ouders niet betaalt worden, 
met aanmaningen en vervelende betalingsherinneringen als gevolg. Onwenselijk en 

zorgelijk wat betreft de PvdA en 100% Groningen, daarom de onderstaande vragen: 
 

1) Heeft u kennisgenomen van bovengenoemde berichtgeving en geschetste 
problematiek? Kunt u daar aanvullende informatie over verschaffen? Ten minste 
t.a.v. maar niet uitsluitend, zie vraag 2.   

 
2) Hoeveel gezinnen -die in aanmerking komen om een beroep te doen op Stichting 

Leergeld Groningen- zijn in de problemen gekomen? Zijn alle problemen voor 
deze betreffende gezinnen opgelost? En/of bij hoeveel gezinnen is er nog sprake 
van onopgeloste problemen? Zijn er mogelijk meer gezinnen die nu nog niet 

bekent zijn die eenzelfde problematiek ervaren en bent u bereidt dit te 
inventariseren/Stichting Leergeld te vragen hiervoor een meldpunt op te richten? 

Graag een toelichting.  
 

3) Bent u het met de dat fracties van de PvdA en 100% Groningen eens het 

onwenselijk is als gezinnen in (verdere) problemen komen of mogelijkerwijs zelfs 
kinderen niet mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten 

doordat ouders niet adequaat geholpen worden als gevolg van problemen bij 
Stichting Leergeld Groningen? Zo nee, waarom niet?  

 

4) Bent u bereidt ervoor te zorgen dat alle kinderen van gezinnen die in 
aanmerking komen om een beroep te doen op Stichting Leergeld Groningen mee 

kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten? En daarvoor eventuele 
in de weg staande problemen op te lossen? Zo nee, waarom niet? Zo ja wat gaat 
u daarvoor doen/heeft u daarvoor al gedaan?  

 
5) Bent u bereidt met Stichting Leergeld Groningen in contact te treden om te 

kijken hoe de gemeente kan helpen bij het oplossen en/of voorkomen van 
eventuele problemen zoals geschetst in de eerder genoemde berichtgeving? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja op welke termijn gaat u dat doen?  

 
Julian Bushoff (PvdA) 

Yaneth Menger (100% Groningen)  


