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        Agendapunt 3 

        MOTIE   8 

           Samenhangend armoede- en minimabeleid 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 5 november 2014, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel “ Begroting 2015”  
 
Constaterende dat 

 De crisis die in 2008 begon de economische positie van veel mensen in Nederland verslechterd 
heeft en dat het einde daarvan nog niet in zicht is. 

 Uit het in oktober 2014 verschenen rapport van Unicef “Kinderen van de Recessie” blijkt dat 
steeds meer kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens. In Nederland steeg de 
kinderarmoede van 12,9 procent in 2008 naar 13,9 procent vorig jaar. De organisatie onderzocht 
41 geïndustrialiseerde landen. Ook het Verwey-Jonker Instituut kwam in een recent 
onderzoek (Kinderen in Armoede in Nederland) tot diezelfde conclusie. 

 De drie decentralisaties (zorg, jeugdzorg en participatie) per 1 januari 2015 ook effect kunnen 
gaan hebben op de sociaal economische positie van de mensen in Roosendaal; 

 I 

 
Van mening zijnde dat  

 Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt, stijgende kosten en toenemende werkloosheid het 
belang van een goed en integraal armoede- en minimabeleid nog verder vergroot heeft; 

 Er in Roosendaal diverse maatregelen en activiteiten zijn in het kader van het armoede- en 
minimabeleid maar dat een integraal, transparant en samenhangend beleid nu ontbreekt, omdat 
het staand beleid nu o.a. nog gebaseerd is op incidenteel geld ( de “Klijnsma-gelden”) 

 De effecten van de drie decentralisaties bij het integraal armoede- en minimabeleid betrokken 
moeten worden. 

 Een effectief en samenhangend lokaal armoede- en minimabeleid daadwerkelijk werkt als: 

o het aanbod effectief is,  

o alle groepen worden bereikt,  

o er gezamenlijke uitgangspunten zijn,  

o er een duidelijke taakverdeling is en duidelijk is wie verantwoordelijk is,  

o de verbindingen tussen en de samenwerking met de organisaties versterkt wordt, 

o de informatie-uitwisseling op orde is, 

o op wijk- en dorpsniveau wordt gewerkt. 

 
Draagt het College op 

 Een integraal en samenhangend armoede- en minimabeleid op te stellen en daarbij te bezien of 
 en welke aanpassingen nodig zijn ten opzichte van de huidige situatie; 

 In het voorjaar van 2015, bij de Lentebrief, dit nieuwe armoede- en minimabeleid aan de Raad 
 voor te leggen. 

 
Namens 
 
SP fractie    Ada Oudhof 
Roosendaalse Lijst fractie Eric de Regt 
CDA fractie    Ad Mol 
PvdA     Michael Yap 
GroenLinks    Klaartje Koenraad 
D66     Maarten Vermeulen  

 


