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Onderwerp Kinderen in armoede

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuittehouder Polderman

Schriftelijke vraag

De inleiding:

Gisteren verscheen de volgende informatie
http://www.rttnieuws.nl/nieuws/binnentand/steeds-meer-kinderen-qroeien-op-de-
biistand
waaruit btijkt dat in Roosendaat 1040 kinderen opgroeien in een bijstandsgezin. Dat is
6,8/oYân atte 15.316 kinderen in Roosendaal en dat is meer dan het landelijk gemiddetde.
Vandaag had de tokale krant er een artiket over.

Los van een cijfermatige benadering moet elk kind de best mogelijke start en ontwikketing
worden geboden. Etk kÍnd dat opgroeit in de bijstand is een kind te veet.

Nu wil Roosendaal de stad zijn en btijven van de menselijke maat en daartoe is er een
risicoreserve sociaat domein van 10 miljoen euro veiliggesteld. lnmiddets is het coltege
bijna een half periode onderweg en van de opgebouwde risicoreserve sociaat domein is
nagenoeg geen stuiver uitgegeven. Keer op keer wordt herhaatd dat er op sociaal gebied in
Roosendaal geen structurete problemen zijn en dat de beschikbare rijksbudgetten
voldoende zijn.

Toch zijn er 1040 kinderen die opgroeien in een bijstandsgezin! En er zijn veten die
gebruik maken van de voedselbank en andere voorzieningen om het hoofd boven water te
houden. Dan hebben we het nog niet over votwaardig mee kunnen doen aan de
samenleving.

ln Roosendaal is er een overvloed aan getd terwijt er 1040 kinderen zijn die opgroeien in
een bijstandsgezin! Wij vragen ons af of Roosendaal haar sociale kompas moet gaan
bijstetten zodat ook deze 1040 kinderen een betere toekomst gegund krijgen.

De vragen:

f . Wat vindt u dat deze 1040 kinderen opgroeien in een bijstandsgezin?
2. Denkt u dat deze 1040 kinderen votwaardig kunnen meedoen, hoe dan?
3. Wetke mogetijkheden ziet u om vanuit de risicoreserve sociaal domein met een begrote
omvang van 10 miljoen euro een deel beschikbaar te stelten aan deze 1040 kinderen
zodat zij volwaardig kunnen meedoen aan de samenteving in Roosendaal?

Ton Schijvenaars
Fractie Nieuwe Democraten



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

l. Wat vindt u dat deze f 040 kinderen opgroeien in een bijstandsgezin?

Het opgroeien in armoede is niet één op één getjk te stellen met het opgroeien in een
bijstandsgezin. Ook buiten de bijstand zijn er gezinnen met kinderen en met een netto
(te)laag besteedbaar inkomen.
De bijstandsnorm wordt door het rijk vastgesteld. Tezamen met de toestagen en
minimavoorzieningen zijnz.j in een stabiete situatie toereikend om in kosten van
levensonde rhoud te voorzien.
Daarmee is niet gezegd dat dit een eenvoudige opgave is. ln deze gezinnen zal niet
attijd ruimte zijn voor cadeautjes, naar verjaardagspartijtjes gaan etc. Het Nibud
rekent regelmatig voor hoe nijpend de situatie is het voor gezinnen die moeten leven
van een bijstandsuitkering. Het is vaak erg moeitijk voor gezinnen om bij
inkomensterugval de uitgaven af te stemmen op het inkomen.

Als mensen moeten terugvallen op voorzieningen zoals de voedsetbank is er meestal
meer aan de hand, bijvoorbeeld schuldenproblematiek. Er is dan geen sprake meer van
een stabiele situatie. ln deze situatie kan wet degetijk armoede ontstaan waardoor
etementaire levensbehoeften in het gedrang kunnen komen. Zoats gezegd gaat het dan
niet meer alteen om mensen met een bijstandsuitkering. Armoede kan ook toeslaan bij
een aanmerketijk hoger inkomen, waarbij vaak gedragsverandering nodig is om
structureet uit de problemen te kunnen btijven.

2. Denkt u dat deze 1040 kinderen volwaardig kunnen meedoen, hoe dan?

De voorzieningen uit het armoede- en minimabeteid zijn er op gericht dat kinderen
kunnen meedoen. Sport, cuttuur en onderwijs/wetzijn worden hiermee beter
bereikbaar. Mj streven er naar om die voorzieningen ook in te zetten voor alle
kinderen in situaties waarbij het inkomen krap is, dus niet alleen bijstandsgezinnen.

"Volwaardig meedoen" is echter van veel meer zaken afhanketijk dan atleen geld.
De reden waarom iemand in een bijstandsuitkering heeft kan een veel grotere impact
hebben op het votwaardig kunnen meedoen. ln wat voor gezin een kind opgroeit drukt
een grote stempel op de vorming van een kind. Om daar invloed op te hebben is het
breder inzetten op ondersteuning vaak nodig.
Doordat De toegang; front-office van werkplein en schuldhulpverlening steeds meer
met elkaar worden verbonden ontstaat er een "gebundelde kracht" waarmee de
gemeente meer effectief verwacht te zijn.

ln het armoede- en minimabeleid, staat vroegsignalering en adequate verwijzing
centraal. Het gehete voortiggende veld wordt hierin betrokken. Hiermee willen we
bereiken dat signalen van armoede vroegtijdig worden opgepakt en dat er adequaat
wordt verwezen naar professionals en voozieningen uit minimabeteid.

Daarbij is er ook de ambitie van het college om met het economisch actieplan meer
banen te creëren zodat er minder gezinnen van een uitkering rond hoeven te komen.

3. Welke mogelijkheden ziet u om vanuit de risicoreserve sociaal domein met een
begrote omvang van 10 miljoen euro een deel beschikbaar te stellen aan deze 1040
kinderen zodat zij volwaardÍg kunnen meedoen aan de samenleving in Roosendaal?

Binnen het armoede- en minimabeleid zijn diverse voorzieningen beschikbaar die tot
doel hebben deze gezinnen mee te laten doen in de samenteving. Echter het



beschikbaar stellen van getd aan deze doelgroep moet niet worden gezien ats oplossing
voor atle probtemen. Zoals eerder gesteld is het werken aan gedrag en/of vaardigheden
noodzakelijk om structureet uit de problemen te kunnen btijven. ln algemeenheid zien
wij wet mogelijkheden om meer te investeren in vroegsignalering van
armoedeproblematíek. Mj zutten dit meenemen in de voorstellen ter uitvoering van de
motie 'lnvesteren in het voorliggend veld'.
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