MOTIE

-

Door het college ontraden.
Met meerderheid van stemmen toch aangenomen.
De fractie van de VVD heeft tegengestemd.

Kindpakket voor kinderen in armoede
de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 3 juli 2014,
gelezen de documenten die betrekking hebben op de Kadernota 2015;
gehoord de beraadslagingen;
constaterende dat;








op 7 november 2013 een motie van de gemeenteraad m.b.t. armoedebeleid
door het college is overgenomen. In deze motie gevraagd werd de (extra)
gelden die aan het Gemeentefonds zijn toegevoegd voor het armoede- en
schuldenbeleid inzichtelijk te maken en met een aanvullend plan van aanpak
terug te komen naar de raad;
op de termijnagenda dit plan voor eind september staat ingepland;
door de wereldwijde economische crisis de armoede in Nederland is
toegenomen;
het huidige kabinet aan gemeenten voor de uitvoering van het armoedebeleid
zoveel mogelijk beleidsruimte toekent;
in het regeerakkoord structureel middelen zijn vrijgemaakt voor
armoedebeleid;
de Kinderombudsman gemeenten aanbeveelt om met behulp van
publiekprivate samenwerking een kindpakket samen te stellen voor kinderen
die opgroeien in armoede;

overwegende dat;






de gemeente in deze moeilijke economische tijd haar meest kwetsbare
inwoners zoveel mogelijk moet ondersteunen;
het armoedebeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te voorkomen en
kinderen één van de meest kwetsbare groepen zijn in het kader van de
gevolgen van armoede;
het college de door het kabinet geboden beleidsvrijheid ten volle moet
benutten en de incidentele middelen die voor 2013, en de structurele middelen
die voor 2014 en 2015 en verder, aan het gemeentefonds zijn/ worden
toegevoegd ook daadwerkelijk voor de bestrijding van armoede gaat
gebruiken;
deze extra gelden niet geoormerkt zijn;

gelet op artikel 147a van de Gemeentewet en artikel 33 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente
Halderberge;

verzoekt het college
1. in het aanvullende plan van aanpak armoedebeleid kinderen als specifieke en
primaire doelgroep te identificeren;
2. met behulp van publiekprivate samenwerking een kindpakket samen te stellen
zoals bedoeld door de Kinderombudsman;
3. de beschikbare Rijksmiddelen hiervoor in te zetten.
en gaat over tot de orde van de dag.
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