Motie 15 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 28 stemmen tegen
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, Groen Links en D66.) verworpen.

MOTIE 15
Armoede bestaat echt
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 21 december 2017, gehoord hebbende
de beraadslagingen
Constaterende dat
• In Roosendaal structureel 7000 mensen in armoede leven ofwel bijna 10% van de bevolking
Overwegende dat
•

voor kinderen en voor ouders die structureel in armoede leven het betekent dat armoede van
generatie naar generatie gaat en er dus 7000 mensen in armoede blijven leven

Concluderend dat
•

armoedebestrijding een gemeentelijke kerntaak is met behalve enorme hoge positieve gevolgen
voor de direct betrokkenen kinderen en hun ouders ook een enorme positieve bijdrage levert aan
de samenleving als geheel!

Van mening zijnde dat
•

het opvallend is dat zo vlak voor de verkiezingen plotseling meerdere partijen met allerlei moties
komen om iets te doen met armoede

Constaterende dat armoede echt bestaat en echt aangepakt moet worden
•
•
•

zodat de komende 7 jaar het aantal mensen in armoede elk jaar met 1000 mensen afneemt en
uiteindelijk niemand in Roosendaal meer blijvend in armoede hoeft te leven
er een STAR(T) wordt gevormd met minimaal 10 extra medewerkers die “van voordeur tot
achterdeur” kinderen en hun ouders blijvend uit de armoede halen. (START: Stimuleer
Toegepaste Actieve Rechtvaardige Toekomst)
investeringen in bestrijding armoede betekent dat de kosten aan de voorkant plaatsvinden en de
opbrengsten aan de achterkant gerealiseerd worden waardoor er uiteindelijk miljoenen euro
besparingen worden gehaald en positieve maatschappelijke effecten worden behaald!

Besluit
Dat het college in januari 2018 een START SMART voorstel maakt waarbij minimaal 10 extra
medewerkers worden aangesteld en voor de begrote jaarlijkse kosten van in de orde van grootte 1
miljoen euro de eerste 3 jaar dekking haalt uit de diverse incidentele reserves en vervolgens voor
september 2018 komt met een dekkingsvoorstel voor de jaren daarna!

En gaat over tot de orde van de vergadering.

Namens,
Fractie Nieuwe Democraten, Ton Schijvenaars

