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Geacht college,

Uit berichtgeving van het Rijk blijkt dat zij €100 miljoen landelijk beschikbaar stellen voor
benodigdheden voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar waardoor deze kinderen ondanks de
armoede waarin ze verkeren mee kunnen doen. Van deze 100 miljoen wordt 85 miljoen
structureel beschikbaar gesteld aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering en verdeeld naar
rato van het aantal kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen.
Kinderen die in armoede leven, zijn letterlijk en figuurlijk het kind van de rekening.
Zij zijn ongevraagd in een situatie beland die in belangrijke mate hun toekomst bepaalt.
Kinderen die opgroeien in armoede zijn minder in staat tot deelname aan de samenleving,
hebben vaker psychosociale problemen en tonen vaker regel-overtredend gedrag dan kinderen in
een meer welvarende situatie. Bovendien blijkt uit onderzoeken van Unicef en het Sociaal
Cultureel Planbureau dat kinderen die in armoede opgroeien lager scoren op cognitieve testen en
slechter presteren op school en minder toegang hebben tot goede medische zorg.
De gemeente Bergen op Zoom heeft volgens de gegevens van het CBS een armoedepercentage
voor huishoudens met een laag inkomen rond het landelijk gemiddelde. Dit houdt onder andere in
dat 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede en dat van de huishoudens met kinderen met een
laag inkomen slechts 44 procent deelneemt aan sport en van de overige gezinnen 72 procent.
Armoedebestrijding staat hoog op de prioriteitenlijst van GBWP. Het extra geld dat per 1-1-2017
beschikbaar wordt gesteld door het kabinet willen wij doeltreffend en expliciet voor kinderen
inzetten.

Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:
1. In hoeverre is hier een plan van aanpak opgesteld dat toegankelijk, integraal, voor een
brede doelgroep en specifiek gericht op kinderen is?
2. Kunt u samenwerking zoeken en organisaties ondersteunen die zich bezig houden met
het bestrijden van armoede landelijk, zoals het Jeugdsportfonds en lokaal onder meer
met (sport)verenigingen en organisaties zoals het kindervakantiespel, waardoor kinderen
kunnen participeren?
3. Ziet u mogelijkheden om de doelgroep voor de collectieve zorgverzekering te verruimen
zodat kinderen ook beter (mee)verzekerd zijn voor ziektekosten?
4. In hoeverre is er rekening gehouden met vroeg-signalering en preventie? Zoals:
a. onder andere een gesprek aan te gaan met scholen om financiële educatie voor
kinderen een prominente rol te geven;
b. binnen het basis- en voortgezet onderwijs deel te nemen aan de week van het
geld;
c. een project te starten voor (overlastgevende) jongeren in wijken zodat deze niet
tussen wal en schip vallen;
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5. Is het college bereid om regionaal als centrumgemeente met andere gemeenten en
partners een ondersteuningsprogramma op te stellen voor het begeleiden van
zwerfjongeren naar zelfstandig wonen en werk.
6. Bent u bereid om de jeugdraad te betrekken bij het op te stellen plan van aanpak, zodat
bij de inzet van de middelen goed aangesloten wordt bij de behoefte van de doelgroep.
7. Bent u bereid om in het plan van aanpak, de monitoring en evaluatie van de voortgang
van de ingezette middelen qua communicatie naar de raad mee te nemen?

Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.

Namens de fractie van GBWP,
Met vriendelijke en lokale groet,

Conny Korstanje
Duo-burgerlid

Evert Weys
Fractievoorzitter

