
 

 

                                               

 
 

          

 
                                                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                          

                                                                                      
 

Motie         
Reg.nr. 2017-08  

 

Onderwerp: kinderen in armoedesituaties  
 

 
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 3 juli 2017, gehoord de 

beraadslaging,  

 

constaterende dat: 

 er meer dan 400.000 kinderen in Nederland in armoede leven; 

 het kabinet 100 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor armoedebestrijding onder  

kinderen; 

 dit geld geoormerkt is om in te zetten voor bestrijding van armoede onder kinderen; 

 

overwegende dat: 

 het College met behulp van dit ‘Klijnsma’ budget van € 55.949 het voornemen heeft om 

een zgn. Kindpakket samen te stellen, dat een aantal voorzieningen gericht op het 

meedoen en de ontwikkeling van kinderen in armoedesituaties;  

 de gemeente in 2016 het pilotproject ketensamenwerking armoedebestrijding gestart 

is; 

 één van de doelen van dat project is het vinden van gezinnen die leven in armoede;   

 we niet precies weten hoeveel kinderen in armoede leven. Er kan sprake zijn van stille 

armoede;  

 via de meicirculaire 2017 nog eens een bedrag van € 98.467 (taakmutaties)  is 

toegekend voor armoedebestrijding en brede scholen, die  functioneel worden 

doorberekend en dus niet als algemeen dekkingsmiddel kunnen worden ingezet; 

 

van mening dat:  

 het van belang is dat er één samenhangend plan komt voor zowel de Klijnsma gelden 

als de extra gelden van de taakmutatie meicirculaire; 

 die gelden dusdanig moeten worden ingezet dat kinderen in armoede in natura 

ondersteuning krijgen; 

 een aanpak waarbij de scholen, vanuit hun signalerende funktie, betrokken zijn van 

groot belang wordt geacht; 

 er zicht is op de bestedingen van die gelden via monitoring 

 wij in een samenleving leven waarin alle kinderen mee moeten kunnen doen en niet 

langs de zijlijn zouden mogen staan; 

 ook in Heerde kinderen wonen die nog niet bereikt worden waardoor het voor sommige 

kinderen niet mogelijk is om volledig te participeren in de samenleving; 

  



 

 

verzoekt  het college om: 

1. bij de begroting te komen met een integraal plan van aanpak om armoede onder 

kinderen te bestrijden door middel van een kindpakket, waarbij: 

a. de gedefinieerde doelgroep ‘kinderen in armoede’ niet beperkt wordt tot kinderen uit 

bijstandsgezinnen, maar dat ook de verborgen armoede aangepakt wordt en waarbij 

met nadruk de scholen worden betrokken; 

b. er nauw samengewerkt wordt met zowel nationale als lokale instanties die zich inzetten 

voor de bestrijding van kinderarmoede om te komen tot een integrale aanpak; 

c. het geld in natura terecht komt bij de kinderen voor wie het bedoeld is en de gemeente 

aangeeft hoe zij deze kinderen bereikt; 

d. kinderen worden betrokken om te inventariseren wat zij vinden dat zíj nodig hebben 

om te kunnen participeren; 

2. de raad mee te nemen in de wijze waarop de gelden besteed zijn; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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