
Proqressief
Weíterveld oo.
creatief . sociaal . groen

$elo ng.-

9q"'ouøp$

el'l) on^aftnaktQibt

STERK PvoA
Westerveld

telt mee

WESlERl/CLD

GEMEENTERAAD

Motie: kinderarmoede is sociale ongelijkheid.

De raad van de gemeente Westerveld;

in vergadering bijeen op 31 oktober 2017.

kennisnemend van
- In 2017 meer dan 200.000 kinderen in armoede moet leven en opgroeien.
- Voor Westerveld dit voor 140 kinderen geldt.
- Het kabinet extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor annoedebestrijding.
- Deze gelden met name bedoeld zijn voor de bestrijding van kinderarmoede.

Van mening dat.
- Kinderarmoede leidt tot Sociaal Maatschappelijke uitsluiting.
- Dit te allen tijden voorkomen moet worden.
- Elke euro hieraan besteed zichzelf terugverdient in het latere leven.
- Het huidige minimabeleid kinderen de ruimte moet bieden mee te kunnen doen.
- De Jetta Klijnsma gelden deze financiele ruimte biedt.

overwegende dat,
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiervoor tientallen miljoenen euro's ter

beschikking heeft gesteld.



Draagt het College op om:
- Kinderarmoede die leidt tot sociale ongelijkheid tegen te gaan.

- Dit niet te beperken tot kinderen uit bijstandgezinnen, maar ook verborgen armoede aan te
pakken.( zoals bv. Kinderen van ouders in de schuldhulpverlening, eenoudergezinnen met
een laag besteedbaar inkomen, ZZP, etc.)

- Kinderen waar mogelijk te betrekken bij wat zij denken nodig te hebben.
- Maximaal een bedrag van euro 250,- innatura per kind beschikbaar te stellen.
- Dit deel uit te laten maken van het kindpakket.
- Hiervoor euro 35000,- als budget beschikbaar te stellen en daarmee te experimenteren als

een pilot: o'Ondersteuning aanvragen".
- Bovenstaande te financieren uit de Jetta Klijnsma gelden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van 31 okfober 2017.
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