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84-2021 Geliike kansen voor kinderen in Roosendaal
Colleoe B&W

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,
De fractie van Burger Belangen Roosendaal wil graag een lans breken voor kinderen die minder
bedeeld zijn en leven in armoede. Kinderen waarbij de ouders contributie en/of abonnementen niet
voor ze kunnen betalen en waarbij entreegelden voor speeltuinen e.d. vaak te duur zijn, waardoor
deze kinderen niet gelijkwaardig mee kunnen doen en mee kunnen praten op het schoolplein.
Kinderen uit gezinnen waarbij omwille van de kosten geen kinderfeestjes gehouden kunnen worden,
waardoor deze kinderen zelf ook vaak uitgesloten worden van de kinderfeestjes van andere kinderen.

Kinderen moeten allemaal dezelfde kansen krijgen. De fractie van Burger Belangen Roosendaal heeft
daarom de volgende vragen:

1.

Ons zijn de nodige voorzieningen bekend om te voorkomen dat kinderen omwille van een
beperkt budget niet gelijkwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Toch signaleert Burger
Belangen Roosendaal dat er nog steeds sprake is van te veel ongelijkheid onder kinderen, zoals
hierboven in de inleiding geschetst. Bent u dit met de fractie van Burger Belangen Roosendaal eens
en kunt u uw visie geven over hoe dit komt?

2.
a.
b.

ln het verlengde hiervan: kan de gemeente Roosendaal hier niet net nog iets meer in betekenen?
Zo ja,wal kunt u dan doen?

Zonee, waarom niet?

Alvast dank voor uw antwoorden

Namens,

Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1.

Ons zijn de nodige voorzieningen bekend om te voorkomen dat kinderen omwille van een
beperkt budget niet gelijkwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Toch signaleert Burger
Belangen Roosendaal dat er nog steeds sprake is van te veel ongelijkheid onder kinderen, zoals
hierboven in de inleiding geschetst. Bent u dit met de fractie van Burger Belangen Roosendaal eens
en kunt u uw visie geven over hoe dit komt.

Wij delen uw mening dat er nog sprake is van te veel kansenongelijkheid. Dit speelt landelijk, maar
ook in de gemeente Roosendaal is kinderarmoede een serieus probleem. Uit de armoedemonitor
blijkt dan ook dat in de gemeente Roosendaal een bovengemiddeld aantal kinderen opgroeit in
armoede (15o/o). De situatie thuis is vaak de reden dat kinderen en jongeren in armoede
kansenongelijkheid ervaren: het leidt ertoe dat kinderen moeilijker mee kunnen komen op school en
uitsluiting ervaren.
Onze visie is dat kinderen nooit het slachtoffer mogen worden van armoede en/of schulden in het
gezin waarin zij opgroeien. Armoede kan hen belemmeren in hun ontwikkeling op school, maar ook in
hun sociaal-emotíonele ontwikkeling met als risico dat zij hun hele jeugd op achterstand staan en
misschien wel met een bijna onoverbrugbare achterstand aan hun volwassen leven beginnen. Om te
zorgen dat kinderen niet worden belemmerd in hun ontwikkeling in het geval van armoede in het
gezin, hebben we verschillende 'meedoen-regelingen' en wordt in 2021 kindgericht armoedebeleid
ontwikkeld.

2.

ln het verlengde hiervan: kan de gemeente Roosendaal hier niet net nog iets meer in

betekenen?

a.

Zo ja,watkunt u dan doen?

Ja, de gemeente Roosendaal is zeker voornemens om hier meer in te betekenen. Echter doet de
gemeente Roosendaal al veel op het gebied van gelijke kansen: er is aandacht voor
onderwijsachterstanden, er zijn taalakkoorden in de regio en we hebben integraal armoedebeleid met
een hoop regelingen, zoals St. Leergeld, St. Paul en het Jeugdfonds Cultuur, voor kinderen in
armoede. Daarnaast zijn we als gemeente aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie.

Aanvullend nemen we de komende periode de volgende acties om kinderarmoede tegen te gaan:

Kindgericht armoedebeleid
Kinderarmoede is opgenomen in de themalijnen bestaanszekerheid. Deze themalijn is één van de
speerpunten van 2021. Onderdeel van deze themalijn is het ontwikkelen van kindgericht
armoedebeleid. De ontwikkeling hiervan is op dit moment in de voorbereidende fase. Zoals bij vraag 1
te lezen zijn we van mening dat kinderen nooit belemmerd mogen worden in hun ontwikkeling als
gevolg van armoede. Kansengelijkheid wordt dan ook specifiek opgenomen in dit beleidsplan. Op 26
mei vindt een eerste (online) themabijeenkomst kinderarmoede plaats.

Jeugdagenda
Daarnaast wordt, conform het Bestuursakkoo¡d 2018-2022, ingezet op meer perspectief voor jeugd.
Hiervoor is op dit moment, samen met onderwijs en andere partners, de jeugdagenda in ontwikkeling.
De gemeente Roosendaal wil perspectief bieden aan alle jeugdigen door het bieden van gelijke
kansen. Dit doet ze door de jeugd kennis en vaardigheden aan te reiken voor voldoende kansen nu
en als volwassenen. De gemeente wil voorkomen in plaats van genezen, dus zet ze in op preventie

en positieve gezondheid. Er wordt nadrukkelijk een koppeling gemaakt tussen de jeugdagenda en het
kindgericht armoedebeleid.

b.

Zonee,waarom niet?

Niet van toepassing.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
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