
                                   Aanvullende informatie tbv motie Armoede PVDA 

 

We hebben de motie ingetrokken,omdat we nog vragen hadden die voor de Raad niet beantwoord 

konden worden. 

De andere reden was dat de wethouder de motie te vroeg vond en zij eea in samenhang wilde zien. 

Dat laatste hebben we gevraagd om via een memo die samenhang in beeld te brengen en ook dat 

kon niet voor de Raad toegezegd worden. 

De ongewijzigde Motie hebben we voor de komende raad opnieuw geagendeerd. 

Ondanks de uitgebreide behandeling in com SLZ van 23 sept ,waarbij gezegd werd door een 

enkeling wegens tijdgebrek geen reaktie te kunnen geven ,toch wat nadere informatie te geven. 

 

Toelichting op de motie: 

Ondanks de geweldige bezuinigingen kan er incidenteel voor 2013 en structureel de jaren 

daarna extra geld voor armoede bestrijding aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. 

Ten gevolge van de economische crises,de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig 

signaleren van schulden komen steeds meer mensen in de problemen. 

De kans om in armoede te geraken neemt voor alle groepen toe.Met name kinderen zijn hier 

de dupe van. 

Kabinetsbeleid: 

Werk is nog steeds de beste manier om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan,daarom 

wil het kabinet in samenwerking met sociale partners de arbeidsparticipatie bevorderen. 

Mede door door de economisch moeilijke situatie en het voortduren van de economische crises 

zal de inzet van het kabinet niet kunnen voorkomen dat er mensen zijn die de eindjes moeilijk 

aan elkaar kunnen knopen.Met name kinderen zijn hier ongewild de dupe van.dit kabinet 

onderkent de problemen die kunnen ontstaan wanneer je (langdurig) moet leven van een laag 

inkomen.Daarom trekt het kabinet meer geld uit voor de bestrijding van armoede.Voor 2013 

komt er incidenteel 18 miljoen extra naar gemeenten,voor 2014 zal dit ongeveer 70 miljoen 

zijn en in 2015 90 miljoen.Deze bedragen zijn structureel en worden toegevoegd aan het 

gemeentefonds. 

Deze bedragen zijn niet geoormerkt.De PVDA hecht eraan dat deze gelden ook daadwerkelijk 

aan armoede worden besteed.met name voor kinderen,maar ook voor alleenstaande 

ouders,werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen is er extra 

aandacht nodig. 

Gemeentelijk armoedebeleid: 

de manier waarop de middelen verder ingezet zullen worden,is aan de individuele 

gemeente,aangezien de verantwoordelijkheid primair bij hen ligt.Gemeenten zijn het best in 

staat om hulp te bieden aan mensen die dit nodig hebben en wete deze mensen ook het best te 

bereiken. 

Een op de negen kinderen groeit op in armoede.Veel van deze kinderen hebben het gevoel niet 

mee te kunnen doen en voelen zich buitengesloten. 

Keuze: 

In de motie word de keuze gemaakt om het extra budget wat naar het gemeente fonds gaat 

voor armoedebestrijding ook daadwerkelijk aan armoe te besteden en niet in de algemenen 

middelen of voor andere beleidsdoeleinden te gebruiken.Wij roepen op om kinderen tot 

specifieke doelgroep van het gemeentelijk armoede beleid te maken. 

Om te zorgen dat deze middelen ook daadwerkelijk worden ingezet, waar ze voor bedoeld zijn 

kun je denken aan kindpakketten(met bv de 

zwemles,bibliotheekpas,muziekles,vervoer,kleding) of de ondersteuning van organisaties die 

zich hier specifiek voor inzetten zoals bv de lokale afdeling van de Stichting Leergeld. 

 
http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM0042013KindereninArmoede.pdf 

 


