
 

 

     

Ten behoeve van het agendapunt 3.4 Rondvraag van de meningsvormende vergadering van 

30 mei 2017, Burgemeester Witte kamer, heeft de fractie van PvdA Eindhoven vragen over:  

 

Gelden bestemd voor Kinderen in Armoede 

 
Inleiding 

In september heeft de Staatssecretaris bekendgemaakt dat er 100 miljoen structureel 

beschikbaar wordt gesteld voor kinderen in armoede. Daarvan wordt 85 miljoen verdeeld over 

de gemeenten en de rest is voor bovenlokale regelingen. In de voorwaarden die samen met het 

VNG is opgesteld staat onder andere in dat de gelden in natura worden besteed en dat de 

gemeenten een plan moeten indienen hoe ze de gelden gaan besteden. 

 

In september heeft de fractie van de PvdA daartoe een discussienotitie ingediend die in de 

raad besproken is op 8 november. Daar zijn een aantal toezeggingen gedaan door de 

wethouder.  

 

De wethouder heeft toegezegd met een plan van aanpak te komen en een toezegging hoe we 

in Eindhoven participatie van kinderen en jongeren gaan regelen.  

 

Inmiddels hebben de drie samenwerkende fondsen (jeugd- en cultuurfonds, stichting leergeld, 

sportfonds) een aanbod gedaan hoe de gelden te besteden en hebben daar tot op heden nog 

geen beschikking op gekregen. 

 

In Eindhoven zijn er nog steeds veel gezinnen waar armoede voorkomt, met veel schulden en 

waar kinderen niet de dupe van mogen worden. Mede dankzij de 1,2 miljoen die voor 

Eindhoven gereserveerd staat, maken zij meer kans op een gelijkwaardiger en kansrijker 

leven samen met hun leeftijdsgenoten. A 

 

Vragen 

De PvdA heeft de volgende vragen: 

1. Is de wethouder eens met de PvdA dat dit geld bestemd voor de kinderen ook echt besteed 

dient te worden aan de kinderen? 

2. Is het correct dat dit geld alleen maar in natura besteed kan worden? 

3. Wanneer kan de raad het plan van aanpak kan verwachten.  

4. Kan de wethouder de raad informeren wat de status is van het aanbod van de drie fondsen? 

Wanneer denkt zij de beschikking toe te kennen?  
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