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Wethouder Hugo Polderman

Extra gelden voor bestrijding armoede
Ook voor 2016 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld om de bestrijding van armoede
te intensiveren en met name daar waar kinderen worden getroffen. Hierdoor kan de gemeente
Roosendaal een bijdrage leveren om kinderen in gezinnen met een laag inkomen de kans te geven
zich ten volle te ontplooien door middel van onderwijs, sport en cultuur. Met de gelden die
beschikbaar komen, zet de gemeente bestaande regelingen in 2016 voort.
Hugo Polderman: ‘Kinderen worden in hun ontwikkeling beperkt door de gevolgen van armoede. Deze
gelden maken het mogelijk dat zij wel deelnemen aan allerlei activiteiten, binnen school, in de sport of
cultuur. En daarmee krijgen ze kansen om zich te ontwikkelen, zoals elk kind dat verdient, ongeacht de
financiële situatie van de ouders’.
Zo wordt de ‘regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs' gecontinueerd. Deze regeling biedt een bijdrage
in de schoolkosten van maximaal € 150,- per kind per jaar voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 12
tot 18 jaar die voortgezet onderwijs volgen en met een gezinsinkomen dat maximaal 120% van het sociaal
minimum is.
De gemeente verstrekt een bijdrage aan fondsen die het mogelijk maken dat kinderen in de leeftijd van 4 tot
18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen toch kunnen deelnemen aan sport, cultuur en
onderwijs. Er is tevens een gemeentelijke bijdrage beschikbaar voor andere maatschappelijke initiatieven die
een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede bij deze groep kinderen. Tenslotte worden de gelden
ingezet voor preventieprojecten die er op gericht zijn om armoede in een vroeg stadium op te sporen,
voorlichting te geven en mensen te ondersteunen met financieel advies.
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