Deze motie is door ons ingetrokken omdat de wethouder heeft
aangegeven:
o dat het plan van aanpak al in de maak is;
o dat de raadleden dit plan voor 23 maart (eerstvolgende
raadsvergadering) kunnen inzien;
o dat dit extra geld daadwerkelijk aanvullend is op het reeds bestaande
beleid ter bestrijding van armoede onder kinderen.
MOTIE vreemd aan de orde van de dag
Extra middelen voor bestrijding van kinderarmoede
de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 9 februari 2017,
constaterende dat;






er meer dan 400.000 kinderen in Nederland opgroeien in armoede;
het Rijk vanaf 2017 structureel € 85 miljoen per jaar extra beschikbaar stelt voor
bestrijding van kinderarmoede;
de gelden geoormerkt zijn voor de bestrijding van armoede onder kinderen;
deze middelen ingezet moeten worden bovenop het al bestaande beleid;
in de decembercirculaire 2016 bekend is gemaakt dat Halderberge in 2017 € 113.000,-ontvangt;

van mening zijnde dat;




kinderarmoede onacceptabel is;
alle kinderen recht hebben op gelijke kansen;
de € 113.000,-- zo snel en zo doelmatig mogelijk moet worden aangewend om ieder kind
een kans te geven om in de Halderbergse gemeenschap mee te doen;

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;





een plan van aanpak op te stellen om de € 113.000,-- zo snel en doelmatig mogelijk te
investeren in kinderen die opgroeien in armoede;
er voor te zorgen dat dit extra geld daadwerkelijk aanvullend is op het reeds bestaande
beleid ter bestrijding van armoede onder kinderen;
te zorgen voor een nauwe samenwerking met zowel nationale als lokale instanties om te
komen tot een integrale aanpak;
de raad zo snel mogelijk, doch uiterlijk bij de Zomernota 2017, over de besteding van de
gelden te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks)

