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Inzicht in verborgen armoede
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Voor:

Sociaal Wijchen
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Motie van de fractie van Sociaal Wijchen
Eerste indiener motie: Dorien van den Bos
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 8 juni 2017.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

een grote groep mensen die in armoede leeft, buiten de statistieken en zorg valt,
van alle mensen die onder de armoedegrens moeten leven
slechts 40% bekend is, omdat deze groep een uitkering heeft,
van alle mensen die onder de armoedegrens moeten leven 60%
niet in zicht is, waaronder veel zzp-ers, die dachten werkloosheid te ontvluchten,
de mensen van deze 60%-groep naar alle waarschijnlijkheid
een financieel moeilijkere leefsituatie kennen dan mensen met
een uitkering,
deze mensen vaak pas in beeld komen wanneer ze in schuldenlast komen, uit huis worden gezet of afhankelijk zijn geworden
van vrienden en familie,
het dus een zeer kwetsbare groep betreft, die buiten de maatschappij dreigt te vallen,
maatschappelijk belang en relevantie van verborgen armoede
inmiddels nationaal in beeld is,
deze mensen blijkbaar vaak niet weten of, waar en hoe ze hulp
kunnen krijgen in deze maatschappij waarin een oerwoud van
regelingen en beperkingen aan de orde zijn, en nare gevolgen
van werkloosheid en tijdelijk of flexibel werk mensen in de ellende brengen,
het volgens ons noodzakelijk is deze groep beter in beeld te
krijgen en voorzieningen beter bereikbaar te maken,

2
roept het college op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

een nulmeting te doen om te bepalen wat de grootte van deze
groep is in Wijchen, voor zover nu bekend;
onderzoek te verrichten naar welke werkzaamheden nodig zijn
om deze groep beter in beeld te krijgen en te bereiken;
overzichtelijk te maken wat deze groep nodig heeft en wat we
hen kunnen bieden om weer mee te doen in onze maatschappij;
de raad jaarlijks ruim voor de begroting te informeren over de
grootte van de groep en werkzaamheden die daarvoor nodig
zijn,
en te bepalen welk budget nodig is om deze groep te bereiken
en hulp te bieden,
zodat daar in de begroting ruimte voor kan worden gemaakt.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van Sociaal Wijchen,
Dorien van den Bos

