
MOTIE kinderen in armoede 

 

De raad van Tholen, in vergadering bijeen op 3 november 2016, 

 

Constaterende dat: 

 Er ongeveer 421.000 kinderen in Nederland in armoede leven waarvan ongeveer minimaal 

300 in onze gemeente; 

 Het kabinet heeft aangekondigd dat er in 2017 100 Mio euro wordt vrijgemaakt voor 

armoedebestrijding onder kinderen; 

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

 Dit bedrag beschikbaar komt via het gemeentefonds. 

  

 Is van mening dat: 

 Kinderarmoede te allen tijden bestreden moet worden; 

 Alle kinderen recht hebben op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief; 

 Wij in een samenleving leven waarin alle kinderen mee moeten kunnen doen en niet langs de 

zijlijn zouden mogen staan; 
 Het beleid dat in onze gemeente wordt uitgevoerd niet voldoende kinderen bereikt en uit de 

armoedesituatie haalt waardoor het voor sommige kinderen niet mogelijk is om volledig te 

participeren in de samenleving; 
 De 100 miljoen euro die hiervoor vrijgemaakt is door het Rijk zo snel en doelmatig mogelijk 

ingezet moet worden; 

Draagt het college op om 

Op korte termijn, maar voor 01-02-2017 naar de Raad te komen met een plan van aanpak om 

armoede onder kinderen beter te bestrijden, waarbij: 

 De gedefinieerde doelgroep ‘kinderen in armoede’ niet beperkt wordt tot kinderen uit 

bijstandsgezinnen, maar dat ook de verborgen armoede aangepakt wordt, zoals b.v. kinderen 
van ouders in de schuldhulpverlening; 

 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; 

 Het geld terecht komt bij de kinderen voor wie het geld bedoeld is en de gemeente aangeeft 

hoe zij deze kinderen bereikt; 
 Kinderen worden betrokken om te inventariseren wat zij vinden dat zij nodig hebben om te 

kunnen participeren. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Fractie van de PvdA 
Fractie ……………….. 

 


