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Motie
Plaats:

Emmen

Datum:

7 november 2016

Nummer:

RA 16.0095

Onderwerp: kindpakket
De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op maandag 7 november
en woensdag 9 november 2016,
Aan de orde zijnde de begroting 2017,
constaterende

•
•
•
•

dat:

meer dan 400.000 kinderen in Nederland in armoede leven;
het kabinet heeft aangekondigd dat er 100 miljoen euro wordt vrijgemaakt
voor armoedebestrijding onder kinderen;
dit geld geoormerkt is om in te zetten voor bestrijding van armoede onder
kinderen;
dit bedrag beschikbaar komt via het gemeentefonds;

van mening zijnde dat:
•
•
•
•
•
•

kinderarmoede ten allen tijde bestreden moet worden;
alle kinderen recht hebben op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief;
maatregelen bedoelt voor kinderen ook daadwerkelijk bij kinderen moeten
terechtkomen;
het daarom wenselijk is alle maatregelen met betrekking tot bestrijding van
armoede onder kinderen onder te brengen in een kindpakket;
armoede onder kinderen zich niet beperkt tot kinderen uit bijstandsgezinnen;
de beschikbare middelen zo snel mogelijk doelmatig moeten worden
aangewend;

verzoekt het college:
•

bestaande maatregelen voor het bestrijden van kinderen in armoede te
bundelen in een kindpakket;

•
•
•
•
•
•

een maatregel voor 'begeleidingslessen en huiswerkbegeleiding' aan het
kindpakket toe te voegen;
de doelgroep voor het kindpakket te vergroten tot kinderen uit gezinnen met
een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum;
met uitvoerders mogelijkheden tot maatwerk en daarmee afwijking van de
doelgroep af te spreken;
kinderen of vertegenwoordigers daarvan te betrekken bij het samenstellen
van het kindpakket en eventuele extra maatregelen;
voor de uitvoering nadrukkelijk samenwerking te zoeken met bestaande
partners;
de raad op de kortst mogelijke termijn een voorstel te doen toekomen doch
uiterlijk februari 2017;

En gaat over tot de orde van de dag.
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