
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) 

(schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt 
aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd) 
 
2017-25 

 
Van (naam raads l id )  ChristenUnie (Shari van den Hout) 

  
Aan  De voorzitter van de raad 
  

  
Onderwerp :  Leenmobiel 

 
  
Inged iend d .d .   25 augustus 2017 
  
Verzoekt  mondel inge/  

schr i f te l i jke  beantwoord ing  
Schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen 

  

  
Datum doorgezonden aan 

col lege/over ige  raadsleden 

door  gr i f f ie :  

25 augustus 2017 

  

  
Inhoud  schr i f te l i jke  vraag  

 
 
Inleiding: 
In Teylingen is het armoedebeleid mede door initiatieven van de ChristenUnie volop in 
ontwikkeling. Het noodfonds is daar een mooi voorbeeld van. De ChristenUnie vindt 
opleiding een belangrijk middel om armoede tegen te gaan. Een aantal jaren geleden 

was het belangrijk dat brugklasleerlingen een computer konden gebruiken en is dat 

mogelijk gemaakt via de ISD.  
Tegenwoordig is mobiele apparatuur zoals een smartphone een effectief middel om 
kinderen in een armoedesituatie te ondersteunen in randvoorwaarden voor 
schoolparticipatie en sociale inclusie. De apps op een smartphone zijn nodig om bijv. 
rooster wijzigingen te bekijken en berichten van de mentor te ontvangen. Tevens is het 
belangrijk voor sociale contacten met klasgenoten. Veenendaal en Den Haag maken een 

leenmobiel mogelijk voor brugklassers van ouders met een laag inkomen. De 
ChristenUnie ziet graag dat het ook in Teylingen ook mogelijk wordt om een goedkoop 
model smartphone in bruikleen te krijgen en heeft daarom de volgende vragen: 
 
1. Bent u het met ons eens dat het in bruikleen bieden van mobiele apparatuur zoals een 
budget smartphone door B&W Veenendaal en door B&W Den Haag een effectief middel is 
om kinderen in een armoedesituatie te ondersteunen in randvoorwaarden voor 

schoolparticipatie en sociale inclusie? 
 
2. Is het op dit moment mogelijk om via de ISD een leenmobiel aan te vragen?  

A. Zo ja: Hoe is het gebruik van deze mogelijkheid, welke communicatie wordt ingezet 
om dit onder de aandacht te brengen.  
B. Zo nee: is het college voornemens dit mogelijk te maken en op welke termijn? 

 
Link naar artikel binnenlands bestuur: 
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/meer-gemeenten-vergoeden-
smartphone.9569556.lynkx 
 
 

 
Datum antwoordbeslu i t  co l lege :       
 

 
Antwoord co l lege :  

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/meer-gemeenten-vergoeden-smartphone.9569556.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/meer-gemeenten-vergoeden-smartphone.9569556.lynkx


 

 
[Herhaa l  de  vragen en  gee f  daaronder  he t  an twoord  van het  co l l ege  aan ]  

 

Vraag 1: 
Antwoord 1: 
 
Vraag 2: 
Antwoord 2: 

 
 
 
 

 

Datum afhandel ing  raadsvergader ing :       
 

 
Bi j lagen: 
 

 
 

  
 


