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Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015–2018

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 15 december 2014

Ondergetekende stelt voor om aan de besluiten toe te voegen:

 Uiterlijk maart 2015 een kindpakket als onderdeel van het armoedebeleidsplan aan de raad
voor te leggen waarbij:
 De kaders worden bepaald door de aanbevelingen van de kinderombudsman.
 Kinderen betrokken worden bij de invulling van het kindpakket.
 Het kindpakket beschikbaar wordt voor alle kinderen die opgroeien in een gezin dat rond

moet komen van een budget onder 130% van het besteedbaar* sociaal minimum.
 In de aanvraagprocedure op te nemen dat kinderen, leerkrachten, medewerkers van

Porthos en andere groepen die een signaalfunctie hebben bij het constateren van
mogelijke armoede ook een aanvraag kunnen doen.

 Via de voorliggende communicatiekanalen, bijvoorbeeld de website van Porthos, een
duidelijk overzicht te publiceren van mogelijkheden en aanbieders op een manier die ook
voor kinderen zelf begrijpelijk is.

 Dit pakket pro-actief aangeboden wordt.

* Besteedbaar inkomen volgens definitie CBS maar daarbij opgenomen de vermindering tot aan de
beslagvrije voet (BVV) a 70% van het sociaal minimum.  (Definitie CBS: het bruto-inkomen verminderd
met betaalde inkomensoverdrachten (zoals alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies
ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen.)

Toelichting:
De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van armoede onder kinderen en
vastgesteld dat sociale uitsluiting en gebrek bij kinderen en jeugdigen vooral zichtbaar zijn als zij opgroeien
in een gezin met een besteedbaar* inkomen onder de 130% van de sociaal minimum. Daarom adviseert de
Kinderombudsman om samen met kinderen een zogenaamd kindpakket te ontwikkelen dat aansluit op de
specifieke behoeften van kinderen en jeugdigen in onze gemeente.

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 1200 Middelburgse kinderen (12%) in armoede moeten opgroeien.
Ondanks verschillende maatregelen is dit aantal de afgelopen jaren opnieuw gestegen. Daarom is het
belangrijk dat dit aanvullende kindpakket  op een eenvoudige manier aangevraagd moet kunnen worden
waarbij de integrale benadering cruciaal is. Zo kan er gewerkt worden aan een volledig pakket, waarbij een
aanvraag voor één ondersteunende maatregel, bijvoorbeeld het sportfonds, aanleiding is om ook andere
inkomensondersteunende maatregelen aan te bieden.
Namens de fracties;

SP

Petroesjka Sterk

PVDA

Peter de Doelder

LPM

Wim Steketee

GroenLinks

Leny van den Heuvel


