
Motie 
Onderwerp motie: 
 

Bestrijding Kinderarmoede 

Vergaderdatum:  
 

19 april 2017 

Agendapunt (nr en naam): 
 

1.3 Vreemd aan de orde van de dag 

Status: Ingetrokken 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 

 
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 
Draagt het College op: 
 
1. Zo spoedig mogelijk, voor het zomerreces,  een plan van aanpak  ter bestrijding van kinderarmoede  te presenteren waarin de 

extra gelden vanuit het Rijk meegenomen worden;    
2. Hierbij  waar mogelijk c.q. wenselijk aansluiting te zoeken bij lokale en/of nationale initiatieven en tevens het advies van de SER 

te betrekken.    
3. Indien het plan van aanpak niet voor de voorjaarsnota naar de raad kan komen, de gelden geoormerkt op de begroting komen 

te staan. 

en gaat over tot de orde van de vergadering.  
Toelichting1 

 
Constaterende: 
 
1. dat in Nederland 400.000 kinderen in armoede leven;   
2. dat de bestrijding van kinderarmoede hoog op de prioriteitenlijst van iedere overheid moet staan;   
3.  dat de kansen om zich te ontwikkelen voor kinderen niet beperkt mogen worden door de sociaal-economische situatie van de 
ouders;   
4.  dat in Gooise Meren ongeveer 1000 kinderen momenteel in aanmerking komen voor het gebruik van minimaregelingen (voor 
kinderen wordt een minimaregeling gehanteerd van 130%), zoals Jeugd Sportfonds en Jeugd Cultuur Fonds   
5.  dat het college  sinds september 2016 op de hoogte van de beschikbaarheid van extra gelden ter bestrijding van kinderarmoede 
is en het geld sinds januari 2017 tot haar beschikking heeft;   
6.  dat er in Gooise Meren een  beleid bestaat om kinderen in en rond de armoedegrans te ondersteunen en dit aangevuld moet 
worden met de extra gelden om tot een integraal plan van aanpak te komen   
7.   dat 7 maanden na de bekendmaking van het extra budget er nog  geen plan van aanpak naar de raad is gekomen over de 
aanpak van de bestrijding van kinderarmoede;   
8.   dat het college aangeeft het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds een extra impuls te hebben gegeven vanuit de extra 
middelen   
9.   dat de SER onlangs advies heeft uitgebracht over het verbeteren van de aanpak van kinderarmoede;    
 
Van mening :   
 
1. dat kinderarmoede ten alle tijden bestreden moet worden   
2. dat alle kinderen recht hebben op gelijke kansen om zich te ontwikkelen en perspectief te hebben op een toekomst waarin zij 
hun talenten maximaal kunnen ontplooien;   
3. dat in onze samenleving  alle kinderen mee moeten kunnen doen;    
4. dat kinderen die in armoede opgroeien een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede 
compenseren;   
5. dat kinderarmoede niet alleen voorkomt bij kinderen uit gezinnen onder de armoedegrens, maar dat er ook sprake is van 
verborgen armoede die minder in het oog springt maar even onacceptabel is;   
6. dat juist bij verborgen armoede het risico op de armoedeval het grootst is en de kinderen vaak als eerste daardoor geraakt 
worden;   
7. dat het geld dat vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van kinderarmoede zo snel en doelmatig mogelijk (in 
natura) ingezet moet worden; 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Mieke de Wit (Partij van de Arbeid), Marieke Munneke-Smeets (Hart voor BNM), Jelmer Kruyt (fractie Kruyt), Jan Kwekkeboom 
(GOP), Freek Vos (GroenLinks) 

 


