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Correspondentie uitsluitend

Datum 2 1 JAN 2019 richten aan het retouradres
met vermelding van de

Betreft Impuls Kansrijke Start voor GIDS-gemeenten datum en het kenmerk van
deze brief.

Geachte wethouder,

Op 12 september 2018 is het actieprogramma Kansrijke Start naar de Tweede Kamer
gestuurd. Het doel van het actieprogramma is om meer kinderen een kansrijke start
te geven. Als we meer en kwalitatief betere aandacht besteden aan sociale, mentale
en fysieke omstandigheden van (aanstaande) kwetsbare gezinnen, kunnen we de
kansen voor baby’s en peuters vergroten en problemen op latere leeftijd voorkomen.
Ook voor gemeenten is dit van belang: iedere baby is immers een toekomstige
inwoner en dus de investering waard.

Lokale coalities Kansrijke Start
Uw gemeente kan een belangrijke rol spelen om pasgeboren baby’s - jonge inwoners
van uw gemeente - een kansrijke start te geven. Het bouwen en verankeren van
lokale coalities rondom de eerste 1000 dagen in gemeenten of regio’s is daarbij
essentieel. Deze lokale (of regionale) coalities realiseren ketenafspraken tussen
alle organisaties die een rol spelen rondom de geboorte en de eerste levensjaren van
kinderen. En zij monitoren ook het resultaat van deze ketenafspraken.

In deze coalities zitten bij voorkeur naast de gemeente de belangrijkste lokale
vertegenwoordigers van organisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars,
jeugdgezondheidszorg en betrokken professionals (wijkteammedewerkers,
huisartsen, verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen) rondom het jonge kind.
Gemeenten en regio’s zullen zelf aan de slag gaan met het bouwen van lokale
coalities. Dat gaan we vanuit het actieprogramma op twee manieren stimuleren: via
een financiële impuls en een stimuleringsprogramma Kansrijke Start voor
gemeenten. De lokale coalities kunnen bij hun aanpak verder gebruik maken van en
kiezen uit een palet aan landelijke maatregelen.

Impuls Kansrijke Start
Uw gemeente komt in aanmerking voor de impuls Kansrijke Start. Het bedrag van in
totaal €9 miljoen wordt verdeeld over Gezond in de Stad (GIDS)-gemeenten die zich
voor deze impuls aanmelden. Daarbij gelden 3 voorwaarden:
1. Uw gemeente zet de impuls in om te komen tot een lokale coalitie.
2. Uw gemeente neemt deel aan het stimuleringsprogramma Kansrijke Start.
3. Uw gemeente deelt ervaringen over en resultaten van uw aanpak ten behoeve

van o.a. de monitoring via het stimuleringsprogramma en/of de rijksoverheid.
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De middelen voor deze impuls worden toegevoegd aan de decentralisatie- Directie Publieke

uitkering Gezond in de Stad. Bij de verdeling van de middelen hanteren we Gezondheid

dezelfde verdeelsleutel als bij de GIDS-gelden. Alleen gemeenten met wijken die
lager scoren op de SCP statusscore lijst komen in aanmerking. Het SCP stelt deze Kenmerk
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lijst samen op basis van een aantal kenmerken van de mensen die er wonen: hun
opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt.

U kunt zich als gemeente aanmelden voor de impuls Kansrijke Start:
1. voor de eerste tranche van 2019 tot en met 2021. Aanmelden van eind

januari tot 15 maart 2019.
2. voor de tweede tranche van 2020 tot en met 2022. Aanmelden van eind

januari tot uiterlijk 1 november 2019.

Per jaar is maximaal € 3 miljoen beschikbaar. U kunt bij beide tranches gedurende 3
achtereenvolgende jaren gebruik maken van de impuls. Ik nodig uw gemeente
daarom uit zich aan te melden voor de impuls Kansrijke Start via de link in
bijgaande mail. U krijgt dan automatisch de informatie die voortkomt uit het
stimuleringsprogramma Kansrijke Start.

Stimuleringsprogramma Kansrijke Start
Rondom deze impuls organiseren we een stimuleringsprogramma Kansrijke Start.
Daarmee willen we gemeenten bijstaan in het opzetten en invullen van een lokale
coalitie Kansrijke Start. Gemeenten kunnen via dit stimuleringsprogramma ook
kennis en ervaringen delen over een lokale aanpak rondom de eerste 1000 dagen
van kinderen. Zij kunnen daarbij gebruik maken van wat er al bekend is over een
lokale aanpak bij de eerste 1000 dagen. Het stimuleringsprogramma Kansrijke Start
zal gebruik maken van de infrastructuur en de werkwijze van het
stimuleringsprogramma Gezondln. Daarmee bent u als GIDS-gemeente ongetwijfeld
bekend.

Verdere informatie
Vragen over de impuls Kansrijke Start kunt u stellen via de postbus van het
actieprogramma: dienstostbuskansrilkestart©minvws.nl.

Voortgang
Ik zal de Tweede Kamer jaarlijks informeren over de voortgang van het
actieprogramma Kansrijke Start. Daartoe zult u benaderd worden om informatie te
verstrekken over de wijze van besteding van de middelen die aan uw gemeente zijn
toegekend.

Ik verwacht dat u met deze impuls een lokale aanpak rondom de eerste 1000 dagen
van kinderen in uw gemeente kunt initiëren.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
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