Motie: Armoedebeleid
De raad gehoord de beraadslaging:
De gemeenteraad van Venlo, in vergadering bijeen op 8 november 2019
constaterende dat:
-

de jeugdfondsen Venlo en stichting Leergeld € 80.000 niet te hebben gebruikt van de subsidie toegekend

door de gemeente Venlo en

-

dit bedrag in de voorgestelde begroting 2020 terugvloeit naar de Algemene Middelen.

overwegende dat:
-

uit diverse signaleringen in het werkveld, zoals gesprekken met schooldirecties blijkt dat armoede en

schaamte vaak hand in hand gaan;
-

er daardoor mogelijk veel kinderen niet bereikt worden;

er blijkbaar nog veel onbekendheid met voorzieningen en regelingen is;

dat er belemmeringen worden ervaren in het aanvragen van voorzieningen door laaggeletterdheid;
veel kinderen geen gezonde voeding tot zich nemen door armoede;

scholen mogelijk extra ondersteuning nodig hebben om deze kinderen te helpen;

het de intentie van het college en het coalitie akkoord is om kinderen in armoede te ondersteunen.
“stille” armoede onder ouderen steeds meer toeneemt maar concrete cijfers ontbreken.

roept het college op:
-

De middelen die niet besteed zijn door de jeugdfondsen en stichting leergeld beschikbaar te houden voor

armoedebestrijding onder kinderen en ouderen.
-

Hiervan voor minimaal drie jaar € 25.000 beschikbaar te stellen om vanaf 2020 de bestrijding van deze

verborgen armoede te onderzoeken.
-

Dit in samenwerking met het werkveld inzichtelijk te maken en met een concrete uitwerking te komen.
Om zelf ook een pro actieve houding aan te nemen, om de middelen die voor bestrijding van armoede

beschikbaar zijn, ook bij deze kwetsbare groepen te laten landen en hier ook een duidelijke ambitie in te
formuleren via een kpi/prestatie indicator.
-

Armoede meer bespreekbaar te maken en de vraag naar ondersteuning te laten toenemen.
Daartoe een meerjarig voorstel uit te werken.

Dit voorstel te maken samen met belanghebbenden in het werkveld op het gebied van armoede onder

kinderen (zowel met vrijwilligers als betaalde krachten) ouderen en bestaande initiatieven op dit gebied.
-

Dit voorstel voor de kadernota aan de gemeenteraad te doen toekomen.

En gaat over tot de orde van de dag, Venlo, 8 november 2019
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