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Onderwerp Roosendaalse kinderen in armoede

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting
in de cyclus?
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Schriftelijke vraag

IEUWE

Vandaag pubticeert de SER haar advies http://www.ser.nt/nl/actueet/nieuws/
2010-2019/2017120170323-armoede-kinderen.aspx met het volgende bijgevoegde persbericht:

Help de kinderen en kijk ook naar de oorzaken
Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende

economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à f2 procent).

Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. ln het advies

OpQroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op

voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur.
Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de

oorzaken van armoede.

SER-voorzitter lÁaríëtte Hamer: 'Ons advìes gaat over de aanpakvon armoede onder kínderen. illaar

kinderen zijn arm doordat ze orme ouders hebben. Het gaat

de SER aon het hart dat ook de ouders zich uit armoede ontworstelen.'

Armoede in kindertijd heeft grote gevolgen
De gevolgen van langdurige armoede voor kinderen zijn groot. Armoede kan heel direct leiden tot
minder wetbevinden en tot sociate uitstuiting. Ook kunnen kinderen door armoede slechter gaan

presteren op school of probleemgedrag vertonen. Aangetoond is dat opgroeien in armoede ook tot
negatieve gevotgen op de langere termijn leidt, zoals een verhoogde kans op armoede en sociale

uitsluiting ats ze volwassen zijn. De SER vindt dat alle kinderen zoveel mogetijk een getijke start en

getijke kansen moeten krijgen. De SER wil dat het nieuwe kabinet samen met gemeenten het aantal

arme kinderen structureel omlaag brengt.

Grootste groep arme kinderen heeft werkende ouderui
Zestig procent van de arme kinderen heeft werkende ouders. Werk is dus niet attijd een garantie

tegen armoede.



De SER constateert ook dat de groep van werkende ouders niet votdoende wordt bereikt met

(gemeentelijk) armoedebeteid. De SER wijst verder op het probteem van de armoedevat. Werken

moet lonen, maar soms houden mensen die gaan werken hiervan netto nauwetijks iets over, doordat

ze niet meer in aanmerking komen voor bepaatde inkomensafhanketijke toestagen en

(gemeentetij ke) voorzieningen.

N iet-gebru ¡ k voorz¡eni ngen
Daarnaast btijkt dat lang niet iedereen die ervoor in aanmerking komt, een beroep doet op

ondersteunende voorzieningen. Juist de mensen met de laagste inkomens btijken geen gebruik van

deze voorzieningen te maken. Dat komt onder meer door onbekendheid en complexiteit van deze

regetingen. De SER pteit er daarom voor om inkomensondersteuning effectiever te maken,

bijvoorbeetd door te voorkomen dat mensen worden gestraft met vervatlende toestagen zodra ze

iets gaan verdienen. Bovendien moeten regetingen worden vereenvoudigd en beter bekend worden

gemaakt.

ln elke gemeente een armoederegisseur
De SER pteit voor een armoederegisseur in iedere gemeente, met ats betangrijke taak de werkende

minima in beetd te krijgen. Verder kan de armoederegisseur de vaak ingewikketde

aanvraagprocedures verbeteren. Daarnaast heeft de armoederegisseur ats taak de effectiviteit van

gemeentelijk beteid te monitoren.

Signalerende functie van scholen
Scholen zijn betangrijk voor het signaleren van armoede. Leerkrachten zijn vaak de eerste

buitenstaanders die effecten van armoede bij kinderen opmerken. Ook moeten schoten kinderen

leren met getd om te gaan én de eigen bijdrage van ouders beheersbaar houden.

Commissievoorzitter Nicolette van Gestel: 'We kunnen niet wegkijken van kinderen in armoede.

Armoede zou een tijdelijk verschijnsel moeten zijn, maar in de praktijk leeft maor liefst een derde

van de arme kinderen meer dan vier jaar in armoede. Hoe langer je onder de armoedegrens leeft,

hoe moeilijker je daor weer bovenop komt.'

Stand van zaken
Het advies is vastgestetd in de openbare raadsvergadering van vrijdag 17 maart. Het is een reactie

op een adviesaanvraag van staatssecretaris Ktijnsma van SZW van 30 juni 2016. Het advies is

opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van het kroontid Nicolette van Gestet. Op

verzoek van de staatssecretaris heeft de SER bij de opstetting van het advies nauw samengewerkt

met het SCP. Ook heeft de commissie gebruik gemaakt van de input van deskundigen uit wetenschap

en praktijk.

Wij hebben de votgende vragen

1. Bent u het eens met de analyse en aanbevelingen, waarom?
2. Wat is de reikwijdte van deze probtematiek in Roosendaat?

3. Hoeveel kinderen en dus ook hoeveel ouders in Roosendaal groeien op in armoede?



4.

5.

6.

7.

Wat is volgens u de reden dat zoveel kinderen in armoede opgroeien?

Wetk (deet van het) gemeentetijke beteid is hiervoor verantwoordelijk?

Gaat u het beteid hierop aanpassen en intensiveren, wanneer en hoe met welke doetstetlingen?

Heeft u aanvutlend budget nodig om te zorgen dat het aantal kinderen dat in 2017 in armoede

opgroeit in ieder geval wordt gehalveerd, hoeveel?

Met vriendelijke groet,

Ton Schijvenaars, Nieuwe Democraten



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

Bent u het eens met de analyse en aanbevelingen, waarom?
Het rapport van de SER omhelst een omvangrijk onderzoek wat zich uitstrekt op verschillende
aspecten rondom het thema armoede en is pas onlangs uitgebracht. Het is nog te vroeg om
antwoord te geven op uw vraag of wij het eens zijn met de analyse en aanbevelingen, omdat dat
nadere studie vergt.
Zoals in de presentatie aan de raad van februarijongstleden al werd aangegeven is de
ontwikkeling van armoedebeleid een proces wat tijd vraagt, maar het rapport van SER zal hierin
zeker worden meegenomen.
Medio september verwachten wij het definitieve integrale armoedebeleid aan te kunnen bieden.

2. Wat is de reikwijdte van deze problematiek in Roosendaal?
Zie antwoord vraag 1.

3. Hoeveel kinderen en dus ook hoeveel ouders in Roosendaalgroeien op in armoede?
Zoals de SER dat al beschrijft is dat afhankelijk van welke definitie wordt toegekend aan het
begrip armoede.

4. Wat is volgens u de reden dat zoveel kinderen in armoede opgroeien?
Er is geen specifieke oorzaak aan te geven. Armoede wordt veroorzaakt door een samenloop van
isolement op verschillende levensdomeinen zoals we eerder al hebben vastgesteld. Deze kunnen
ontstaan door interne en/of externe oorzaken.

5. Welk (deelvan het) gemeentelijke beleid is hiervoor verantwoordelijk?
Bestrijding van armoede is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die vanuit meerdere domeinen
worden opgepakt. We hebben het dan over wonen; werk en inkomen; onderwijs; zorg en
gezondheid en vrije tijd. Dit is reeds uitgelegd in de presentatie aan de raad van februari
jongsleden (zie voorts antwoord vraag 1)

6. Gaat u het beleid hierop aanpassen en intensiveren, wanneer en hoe met welke doelstellingen?
Zie antwoord vraag 1.

7. Heeft u aanvullend budget nodig om te zorgen dat het aantal kinderen dat in 2017 in armoede
opgroeit in ieder gevalwordt gehalveerd, hoeveel?
Zie antwoord vraag 1.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
Namens dezen,
Wethouder voor Jeugd, Volksgezondheid, , Welzijn, Zorg, Decentralisaties (coördinerend),
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