
      Agendanummer 8 Motie 22 

  
 
Motie kinderen in armoede 
 
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 8 november 2016, 
 
Overwegende dat: 

- Onze stad met het armoedebeleid, de aanpak schulden en het netwerk tegen armoede 
serieus werk maakt van de bestrijding van armoede daar waar we deze niet hebben kunnen 
voorkomen; 

- Dat ondanks deze inzet er naar schatting nog altijd drie- tot zesduizend kinderen in onze stad 
opgroeien in armoede; 

- Dat de Kinderombudsman, Save the Children en Defence for Children voor een aanpak 
pleiten waarin: 

o de stem van kinderen in armoede gehoord en vertaald wordt in het beleid; 
o kinderen en hun ouders via een integraal kindpakket (bijvoorbeeld met vouchers) de 

regie krijgen over het oplossen van de grootste noden en deze overzichtelijk krijgen 
aangeboden 

 
Spreekt uit dat: 

- Nu er landelijk structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar is gesteld aan de 
gemeenten we deze kans moeten benutten om iets te betekenen voor de kinderen in onze 
stad die opgroeien in armoede; 

 
Verzoekt het college: 

- Om de mogelijkheid te onderzoeken van een kinderraad waarbij kinderen die armoede aan 
den lijve ondervinden van vier tot achttien jaar een stem krijgen in het armoedebeleid; 

- Om met het Netwerk Tegen Armoede de mogelijkheid te onderzoeken van een kindpakket 
dat integraal wordt aangeboden (bijvoorbeeld met vouchers) zonder dat steeds afzonderlijke 
trajecten en aanvragen noodzakelijk zijn; 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Pieter Paul Slikker – Partij van de Arbeid 
Ans Lokhoff – SP 
Sjef van Creij – Gewoon ge-DREVEN 
Patrick Schellings – Bossche Volkspartij 
 
Toelichting:  
 
Met betrekking tot de kinderraad: bij de bespreking van de begroting in de commissie 
Maatschappelijke Ontwikkelingen gaf het college aan kinderen een stem te willen geven in het 
armoedebeleid door het betrekken van het kinderparlement. Het betreft hier echter een groep die 
onvoldoende een afspiegeling vormt van de kinderen die het betreft (het kinderparlement bestaat 
uit een afvaardiging van twee kinderen per basisschool waarmee de groep van 12-18 jaar buiten 
beschouwing blijft en waarvan slechts een zeer gering aantal in armoede opgroeit).  



 
Met betrekking tot het integraal kindpakket: navraag bij partijen vertegenwoordigd in het Netwerk 
tegen Armoede leert dat ook zij potentie zien in één gezamenlijk aanbod voor kinderen en hun 
ouders bijvoorbeeld in de vorm van vouchers. Zo geeft de Stichting Gefeliciflapstaartbox jaarlijks 400 
pakketten uit aan kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren. Deze aanvragen bereiken hen 
voor het leeuwendeel via facebook en mond-tot-mond-reclame terwijl ze vanuit het Netwerk tegen 
Armoede vrijwel nooit benaderd worden en daar omgekeerd ook nog onvoldoende op ingesteld zijn. 
Er blijven zo kansen liggen om kinderen en hun ouders die al wel gevonden zijn op de hoogte te 
stellen van het gehele aanbod dat onze stad i.s.m. maatschappelijke organisaties rijk is. 


