
 
Motie 7 

Geen kind mag opgroeien in armoede 
 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 10 november 2016, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over de Programmabegroting 2017,  
 
 
Constaterende dat: 

 Er meer dan 400.000 kinderen in Nederland in armoede leven; 

 Het kabinet heeft aangekondigd dat er € 100 miljoen 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; 
 
Van mening zijnde dat: 

 Kinderarmoede te allen tijden 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; 

 Het beleid dat in onze gemeente wordt uitgevoerd niet voldoende kinderen bereikt en uit de 
armoedesituatie haalt waardoor het voor sommige kinderen niet mogelijk is om volledig te 
participeren in de samenleving; 

 De € 100 miljoen die hiervoor vrijgemaakt is door het Rijk zo snel en doelmatig mogelijk ingezet 
moet worden; 

 
Draagt het college op om: 

 Op korte termijn, in combinatie met de uitvoering van de motie ‘van vangnet naar uitweg’ naar 
de Raad te komen met een kindpakket, een plan van aanpak om armoede onder kinderen beter 
te bestrijden, waarbij duurzame resultaten (doorbreken vicieuze cirkel) worden geboekt, waarbij: 
 

1. De gedefinieerde doelgroep ‘kinderen in armoede’ niet beperkt wordt 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 zíj nodig hebben om te 
kunnen participeren; 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Michael Yap, PvdA  
Klaar Koenraad, GroenLinks 
Harm Emmen, D66  
Pieter Beesems, Nieuwe Democraten 
Ada Oudhof, SP 
Eric de Regt, Roosendaalse Lijst 
Sandra van den Nieuwenhof, CDA 



Bijlage Het kindpakket Roosendaal (voorbeeld: http://www.eindhoven.nl/werkplein/laag-inkomen-

1/kindpakket-1.htm)  

1. Geef specifieke aandacht aan kinderen in armoede. De gedefinieerde doelgroep ‘kinderen in 
armoede’ moet niet beperkt worden tot kinderen uit bijstandsgezinnen, maar we moeten ook de 
verborgen armoede aanpakken, zoals kinderen van ouders in de schuldhulpverlening;  

2. Onderzoek hoe je jongeren bij het opstellen van de maatregelen kunt betrekken.  

3. Geef specifieke aandacht aan ouders van wie de kinderen de leeftijd van 18 bereiken. Laat 
jongeren niet vallen zodra ze 18 worden, begeleid en informeer over alle veranderingen en financiële 
verantwoordelijkheden die gelden zodra je 18 wordt. Informeer niet alleen de ouders, maar ook de 
jongeren zelf.  

4. Ga in gesprek met de organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van armoede. Hoe staat het 
ervoor, wat hebben deze stichtingen nodig aan middelen? Aan welke middelen, naast deelname aan 
sport en cultuur, bestaat behoefte, bijvoorbeeld fiets, telefoon)?  

Zo vragen wij ook speciale aandacht en reservering van budget voor ontwikkeling muziek en 
talentontwikkeling, juist voor kinderen die in armoede leven.  

Idee: ontwikkel pro-actieve programma’s met duidelijke doelstellingen, opdat ook deze kinderen 
kunnen participeren als het gaat om het bespelen van muziekinstrumenten.  

Onderzoek ook samenwerking met bestaande muziekbands, harmonie ed. 

5. Stel extra middelen beschikbaar om gezinnen met schulden te helpen sneller af te lossen, 
bijvoorbeeld door als gemeente schulden in 1 keer af te lossen, waarna het gezin de schuld bij de 
gemeente aflost op sociale leenbasis / of renteloos. 

6. Maak het voor deze kinderen mogelijk bijles te volgen om hun kansen te vergroten. Naast de 
mogelijkheden die stichting Leergeld heeft, kan misschien geld vrijgemaakt worden voor gratis 
toegankelijke bijles-locaties. Gerund door vrijwilligers, in de wijk. Maar professioneel opgezet.  

7. Maak een regeling gratis openbaar vervoer beschikbaar voor de kinderen in de gezinnen die leven 
onder de 120% norm.  

8. Creëer een noodfonds, specifiek voor situaties waarbij kinderen betrokken zijn en er snel 
gehandeld moet worden. Een pot met geld en middelen die flexibel in te zetten is bij cases in relatie 
tot kinderen en armoede wat net niet past binnen alle regels en voorzieningen maar waarvan wij met 
zijn allen zeggen hier is een probleem dat moet worden opgelost.  

9. Laat ouders kiezen of ze de meedoenbijdrage in 1 keer uitgekeerd krijgen of gespreid door het 
jaar. Voor wie wil, rechtstreekse betaling aan sportclubs, verenigingen etc.  

10. Geef speciale aandacht aan gezinnen die in armoede leven en het extra moeilijk hebben doordat 
zij extra kosten maken omdat zij een kind hebben met een beperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
kosten voor speciaal vervoer naar niet onderwijs gerelateerde dagactiviteiten die niet vergoed 
worden. 
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