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Motie: extra middelen voor bestrijding kinderarmoede
De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 10 november 2016,
Constaterende dat:

-

-

De rijksoverheid structureel € 100 miljoen extra ter beschikking stelt voor kinderen in
armoede;
Van deze 100 miljoen euro 85 miljoen euro structureel beschikbaar zal worden
gesteld aan gemeenten via een decentralisatieuitkering,verdeeld naar rato van het
aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen;
Dat het extra geld bestemd is voor benodigdheden voor kinderen (0 tot 18 jaar) die zij
missen door gebrek aan geld. Dat gaat dan onder meer om schoolspullen,
sportattributen, lidmaatschap van (muziek) verenigingen, zwemles, vakantie
activiteiten of een abonnement op de bibliotheek. De ondersteuning moet in natura
worden aangeboden;
lnzet is dat er geen verdringing van bestaand beleid plaatsvindt: het is van belang dat
de huidige inzet van middelen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De
extra middelen dienen als aanvullende impuls;
Om kinderen overal te bereiken, er naast de inzet van de gemeente samenwerking
nodig is met maatschappelijke organisaties;
Het bereik van de doelgroep armoedebeleid in Oss slechts 70% is;
Volgens de programmabegroting een groot en toenemend deel van de huurders het
risico loopt te moeten besparen op uitgaven voor eerste levensbehoeften of sociale
participatie. En dit dus ook veel kinderen zal raken.

Overwegende dat:

.

Het extra geld voor kinderarmoede geoormerkt zou kunnen worden in de vorm van
een kindpakket, dat toegevoegd kan worden aan het bestaande armoedebeleid;
Een beter bereik van de doelgroep mogelijk is door samenwerking met PROTA, het
basis- en voortgezet onden¡rijs en Ons Welzijn;
De campagne "Samen slimmer met geld" hier goed bij aansluit.

Vraagt het college om:

-

Het extra geld voor kinderarmoede geoormerkt in de vorm van een kindpakket toe te
voegen aan het bestaande armoedebeleid;
Samen met de maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij "Samen slimmer
geld" te komen tot een goede invulling van het kindpakket;
Samen met deze maatschappelijke organisaties er voor te zorgen dat het kindpakket
de doelgroep bereikt

Namens de PvdA,
Ehssane Gounou
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