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Uitvoering motie Kindpakket. 

Voorzitter, tijdens de begrotingbehandeling van november vorig jaar hebben wij een motie 
ingediend om te komen tot een uitvoering van de 100 miljoen structureel armoedegeld voor 
kinderen beschikbaar gesteld door het huidige kabinet. Het Kabinet stelde als voorwaarde voor een 
verkrijging van een deel van de 85 miljoen euro  dat gemeenten voor 1 januari 2017 met een plan 
van aanpak moesten komen. 

Het heeft naar onze mening lang geduurd, en als ik het voorstel zie, te lang.  Stap 1 behelst niets 
anders dan het uitbreiden van het bestaand aanbod bij Stichting Leergeld, gecombineerd met 
aansluiting bij het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds. Het is een gemiste kans dat nog geen 
aansluiting is gevonden bij de bestaande vrijwilligersorganisaties die op dit gebied actief zijn. 
Volgende week gaan we dat verkennen maar het had eigenlijk al rond moeten zijn. We zijn blij met 
deze uitbreiding, maar  dit had zeker eerder gekund. Waarom zijn we blij? Omdat we geloven dat 
naast onderwijs, het benutten van talenten van kinderen kan helpen de armoede uit te komen. Veel 
kinderen die opgroeien in armoede hebben ook op dit gebied minder kansen. En dat enkel en alleen 
om dat ouders de contributie niet kunnen betalen. 

Meer bereik  

We bereiken nu ruim een derde van de doelgroep. Wij vragen aandacht aan het college hiervoor. 
Het ruime budget is bedoeld voor kinderen die opgroeien in armoede, wat gaan we doen om meer 
kinderen en hun ouders te bereiken? Wij pleiten ervoor om stapsgewijs doelen m.b.t. het bereik vast 
te stelen, die vervolgens gebruikt kunnen worden in de evaluatie van het kindpakket. Wij willen in 
2018 een twee keer zoveel kinderen bereiken als dat we nu doen, dat is dus minimaal 60%. Laten wi 
in onze sessie van 4 juli de maatschappelijke partners en doelgroep ook vragen hoe zijn denken 
hieraan bij te kunnen dragen.  

Uitbreiding doelgroep 

De PvdA pleit ervoor om hiernaast ook de doelgroep uit te breiden naar 130% van het sociaal 
minimum. Dit omdat bekend is dat de groep tot 130% van het sociaal minimum- door een kleinere 
bijdrage vanuit het rijk aan huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebondenbudget- allemaal maandelijks 
een flink tekort hebben voor vrije bestedingen. Deze gezinnen hebben vaak geen andere keuze dan 
als eerste te bezuinigen op de contributie van het voetbal, hockey of tennis. Wij zouden heel blij zijn 
als het voor kinderen uit deze gezinnen ook mogelijk wordt om te gaan sporten, deel te nemen aan 
een culturele- en sport activiteiten.  

Stadspas 

Als laatste voorzitter, en dit gaan we volgende week in commissie ook inbrengen, pleiten wij om een 
deel van het beschikbare budget in natura vrij besteedbaar te maken voor deze gezinnen. Neem als 
voorbeeld een stadspassen of voucher systeem, die een aantal keer per jaar korting of vrij toegang 
geeft tot verschillende gemeentelijke of culture voorzieningen onze stad. Of waarmee bij een aantal 
stichtingen of winkels afgerekend kan worden.  

Tot zover in eerste instantie.  

 

 


