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Discussie-notitie Kinderen in Armoede 

Datum 21 september 2016.  

 

Een eerste aanzet tot het nemen van maatregelen in Eindhoven specifiek gericht op 

kinderen.  

 

Aanleiding 

Voor de PvdA is het volgende duidelijk:  

Er leven meer dan 400.000 kinderen in Nederland in armoede. 

Kinderarmoede moet te allen tijden bestreden worden. 

Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief. 

Wij leven in een samenleving waarin alle kinderen mee moeten kunnen doen en niet langs 

de zijlijn mogen staan. 

Het gemeentelijke armoedebeleid bereikt nog niet voldoende kinderen en haalt hen niet uit 

de armoedesituatie waardoor het voor sommige kinderen niet mogelijk is om volledig te 

participeren in de samenleving. 

De 100 miljoen euro die door het Rijk is vrijgemaakt voor armoedebestrijding onder kinderen 

moet zo snel en doelmatig mogelijk ingezet worden. 

Dit geld is geoormerkt om in te zetten voor bestrijding van armoede onder kinderen en komt 

beschikbaar via het gemeentefonds. 

Het geld moet daarom terecht komen bij de kinderen voor wie het geld is bedoeld en de 

gemeente moet aangeven hoe zij deze kinderen bereikt. 

 

Discussie gewenst over de maatregelen 

De Eindhovense PvdA wil bespreken welke maatregelen in Eindhoven genomen kunnen 

worden zodat het geld goed besteed wordt. De PvdA Eindhoven doet daartoe al een aantal 

suggesties en stelt vragen in deze notitie met aandacht voor de kinderen zelf.  

 

Maar vraag het vooral ook aan de kinderen zelf!  

Bij het maken van een mogelijk uitvoeringsplan lijkt het ons goed om de kinderen zelf te 

vragen. Wat hebben zij werkelijk nodig? Hoe kunnen we samen met de kinderen optrekken 

bij het vormgeven van de maatregelen die getroffen worden? 

Kinderen dienen betrokken te worden om te inventariseren wat zij vinden dat zíj nodig 

hebben om te kunnen participeren. Onderzoek daartoe hoe jeugd- en jongerenparticipatie 

beter geregeld kan worden in Eindhoven. Inspraak- of samenspraak/ projecten in co-creatie 

specifiek gericht op kinderen en jongeren. Doe ook een onderzoek bij en door de kinderen 

zelf, zie voorbeeld case Leergeldkids van gemeente Den Haag en jeugdraad in Tilburg.  

 

De 10-punten voor een open discussie 

1.  Geef specifieke aandacht aan kinderen in armoede. De gedefinieerde doelgroep ‘kinderen 

in armoede’ moet niet beperkt worden tot kinderen uit bijstandsgezinnen, maar we moeten 



ook de verborgen armoede aanpakken, zoals kinderen van ouders in de 

schuldhulpverlening; 

 

2. Onderzoek hoe je jongeren bij het opstellen van de maatregelen kunt betrekken.  

 

3.  Geef specifieke aandacht aan ouders van wie de kinderen de leeftijd van 18 bereiken. 

Laat jongeren niet vallen zodra ze 18 worden, begeleid en informeer over alle veranderingen 

en financiële verantwoordelijkheden die gelden zodra je 18 wordt. Informeer niet alleen de 

ouders, maar ook de jongeren zelf.  

 

4.  Verhoog de structurele subsidie van stichting Leergeld, Jeugd Cultuurfonds en Jeugd 

Sportfonds. Hoe staat het ervoor, wat hebben deze stichtingen nodig aan middelen? Aan 

welke middelen, naast deelname aan sport en cultuur, bestaat behoefte, bijvoorbeeld fiets, 

telefoon)? 

● Zo vragen wij ook speciale aandacht en reservering van budget voor ontwikkeling 

muziek en talentontwikkeling, juist voor kinderen die in armoede leven.  

● Idee: ontwikkel pro-actieve programma’s met duidelijke doelstellingen, opdat ook 

deze kinderen kunnen participeren als het gaat om het bespelen van 

muziekinstrumenten.  

● Onderzoek ook samenwerking met bestaande muziekbands, harmonie ed.  

 

5.  Stel extra middelen beschikbaar om gezinnen met schulden te helpen sneller af te lossen, 

bijvoorbeeld door als gemeente schulden in 1 keer af te lossen, waarna het gezin de schuld 

bij de gemeente aflost op sociale leenbasis / of renteloos. 

 

6.  Maak het voor deze kinderen mogelijk bijles te volgen om hun kansen te vergroten. Naast 

de mogelijkheden die stichting Leergeld heeft, kan misschien geld vrijgemaakt worden voor 

gratis toegankelijke bijles-locaties. Gerund door vrijwilligers, in de wijk. Maar professioneel 

opgezet. Als best practice de case van basisschool Palet in Woensel-West.  

 

7.  Maak de regeling gratis openbaar vervoer ook beschikbaar voor de kinderen in de 

gezinnen die leven onder de 130% norm. De ontvanger van een uitkering kan al gebruik 

maken van gratis openbaar vervoer.  

 

8.  Creëer een noodfonds, specifiek voor situaties waarbij kinderen betrokken zijn en er snel 

gehandeld moet worden. Een pot met geld en middelen die flexibel in te zetten is bij cases in 

relatie tot kinderen en armoede wat net niet past binnen alle regels en voorzieningen maar 

waarvan wij met zijn allen zeggen hier is een probleem dat moet worden opgelost.  

 

9.  Laat ouders kiezen of ze de meedoenbijdrage in 1 keer uitgekeerd krijgen of gespreid 

door het jaar. Voor wie wil, rechtstreekse betaling aan sportclubs, verenigingen etc.  

 

10. Geef speciale aandacht aan gezinnen die in armoede leven en het extra moeilijk hebben 

doordat zij extra kosten maken omdat zij een kind hebben met een beperking. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan kosten voor speciaal vervoer naar niet onderwijs gerelateerde 

dagactiviteiten die niet vergoed worden.  

 

 

 



Vragen 

Hoe handelt de gemeente in onderstaande gevallen en wat zou de gewenste route zijn voor 

de kinderen in onderstaande situaties?  

● Huishoudens met inwonende kinderen die gekort worden op hun uitkering, wat zijn de 

consequenties wanneer kinderen tot dit huishouden behoren? Hoe gaan wij daar mee 

om? Kinderen zouden niet de dupe mogen worden van de situatie van hun ouders.  

● Gezinnen die dreigen uit hun huis gezet te worden. Waar verblijven de kinderen? Zijn 

er alternatieven? Kinderen zouden niet gescheiden van hun ouders moeten leven 

door armoede.  

 

Uitnodiging aan de stad 

De PvdA Eindhoven vraagt tot slot aandacht voor het volgende punt: 

 

Er dient nauw samengewerkt te worden met zowel nationale als lokale instanties, alsook 

organisaties uit de Sociale Basis die zich inzetten voor de bestrijding van kinderarmoede om 

te komen tot een integrale aanpak. 

 

Met nadruk nodigen wij daarom ook onze partners in de stad, organisaties en 

vertegenwoordigers van de doelgroepen, die zich inzetten voor de armoedebestrijding, uit 

om input te geven aan deze discussie,  

 

 

Ellen Schoumacher, raadslid fractie PvdA Eindhoven  

 


