
 

          Pag. 1/2 

Motie 

Datum vergadering: 29 september 2016 

Agendapunt:  

Ingediend door: PvdA 

Onderwerp: Bestrijding kinderarmoede 

 

De gemeenteraad van de gemeente Sluis, in vergadering bijeen op 29 september 2016; 

 

Constaterende dat:  

 Er meer dan 400.000 kinderen in Nederland in armoede leven; 

 Het kabinet heeft aangekondigd dat er 100 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor armoedebestrijding 

onder kinderen; 

 Dit geld geoormerkt is om in te zetten voor bestrijding van armoede onder kinderen; 

 Dit bedrag beschikbaar komt via het gemeentefonds. 

 

Spreekt als zijn mening uit dat:  

 Kinderarmoede te allen tijde bestreden moet worden; 

 Alle kinderen recht hebben op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief; 

 Wij in een samenleving leven waarin alle kinderen mee moeten kunnen doen en niet langs de zijlijn 

zouden mogen staan; 

 De 100 miljoen euro die hiervoor door het Rijk beschikbaar wordt gesteld zo snel en doelmatig 

mogelijk ingezet moet worden in onze gemeente. 

 

Draagt het college op om:  

 De Raad binnen 2 maanden te informeren over hoeveel kinderen in onze gemeente in armoede 

leven, welke middelen hier de afgelopen vier jaar voor beschikbaar waren en ook daadwerkelijk zijn 

ingezet en voor welke activiteiten deze middelen zijn ingezet. 

 Voor het eind van dit jaar te komen met een plan van aanpak hoe de extra middelen van het Rijk 

ingezet kunnen worden in relatie tot het staande beleid, waarbij: 

 

1. De gedefinieerde doelgroep ‘kinderen in armoede’ niet beperkt worden tot kinderen uit 

bijstandsgezinnen, maar dat ook de verborgen armoede aangepakt wordt, zoals kinderen van 

ouders in de schuldhulpverlening; 

2. Er nauw samengewerkt wordt met zowel nationale als lokale instanties die zich inzetten voor de 

bestrijding van kinderarmoede om te komen tot een integrale aanpak; 

3. Het geld terecht komt bij de kinderen voor wie het geld bedoeld is en de gemeente aangeeft hoe zij 

deze kinderen bereikt; 

4. Kinderen worden betrokken om te inventariseren wat zij vinden dat zij nodig hebben om te kunnen 

participeren. 

 

 

Ondertekening namens de fractie(s):  
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Toelichting:                                                                                                                                                                

De cijfers liegen er niet om: één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. In absolute cijfers 

gaat het om 421.000 kinderen, tegen 384.000 in 2013. Ook in onze gemeente leven er kinderen in armoede 

en dit moet per direct bestreden worden. De gemeente is mede verantwoordelijk voor deze kinderen en dient 

maatregelen te nemen om armoede onder kinderen te bestrijden en tegen te gaan. 

Materiële zaken en middelen ontbreken waardoor kinderen in armoede niet mee kunnen doen.                        

De bedoeling van deze motie is om binnen onze gemeente op korte termijn werk te maken van de bestrijding 

van armoede onder kinderen. 

Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd om vanaf 2017 structureel jaarlijks 100 miljoen euro 

beschikbaar te stellen voor gemeenten om de strijd tegen kinderarmoede op te voeren. Deze 100 miljoen 

wordt geoormerkt, zodat het moet worden ingezet bij de armoedebestrijding onder kinderen.                          

Ieder kind heeft recht op gelijke kansen, moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee 

kunnen op schoolreisje, ongeacht waar hij of zij geboren is. 

Armoede onder kinderen is een serieus probleem met veel gevolgen op de korte en lange termijn voor deze 

kinderen in de samenleving (sociaal isolement en fysieke en psychische klachten). Veel nationale en lokale 

initiatieven, zoals het Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job, de kinderen van de 

voedselbank en het onderwijs signaleren dit probleem ook als urgent. De fractie van de PvdA vindt daarom, 

dat de gemeente in samenwerking met deze organisaties het toekomstperspectief van de kinderen die in 

armoede leven moet verbeteren. In deze aanpak zullen aanbod, doelgroep en financiën samen moeten 

komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze motie is aangenomen/verworpen/ingetrokken  

met ….. stemmen voor en ….. stemmen tegen. 

 

De gemeenteraad van de gemeente Sluis 

 

De griffier,                                 De voorzitter, 

 

 

mr. P.T.G. Claeijs                     mr. A.M.M. Jetten MSc 

 

  

 


