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Pact  ‘Armoedebestrijding onder kinderen’ 
 
Vanaf 2017 is jaarlijks 100 miljoen Euro extra rijksbudget voor gemeenten beschikbaar ten behoeve van 
armoedebestrijding onder kinderen. Het geld is bedoeld om bestaande regelingen te versterken/uit te 
breiden tot een Kindpakket met inzet van meerdere lokale partijen. In de Kadernota Sociaal Domein 
geeft het College aan te streven naar een Pact met verschillende partners om armoede onder kinderen 
gezamenlijk en integraal aan te pakken. In 2016 is de aandacht uitgegaan naar versterking en 
uitbreiding van gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede. Nu wordt het tijd om op korte 
termijn daadwerkelijk de samenwerking met andere lokale partners gestalte te geven, zodat in deze 
Collegeperiode nog een pact tegen armoede kan worden gevormd. 
 
De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 13 december 2016, 

 
Constaterende dat: 

 Per 1 januari 2017 extra geoormerkt rijksbudget voor gemeenten beschikbaar is voor bestrijding 
van armoede onder kinderen,  

 Het rijksgeld is bedoeld om de huidige regelingen op gemeenteniveau te versterken dan wel uit te 
breiden en verschillende instanties en regelingen met elkaar te verbinden,  

 De gemeente Rijswijk ‘kinderen uit armoede’ als speerpunt heeft geformuleerd in het 
armoedebeleid,  

 De gemeente op dit moment al een aantal doelgerichte regelingen in natura hiervoor inzet, 
 
Overwegende dat: 

 Kinderen in armoede groot risico lopen op sociale uitsluiting die de dagelijkse participatie van deze 
kinderen ernstig belemmert,  

 Doelgerichte en nauwe samenwerking met meerdere partners (waaronder bijv. kerken en 
Humanitas) tot meer afstemming en effectiviteit van beleid in de praktijk leidt,  

 De gemeente Rijswijk naast een aantal bestaande regelingen nog kansen zou moeten benutten om 
met het extra rijksgeld hiaten in het armoedebeleid te dichten, 

 
Verzoekt het College: 

 Om op korte termijn met meerdere lokale maatschappelijke partners een pact te sluiten ten 
behoeve van een sluitende en gezamenlijke aanpak in onze gemeente voor kinderen uit gezinnen in 
armoede,  

 Hierbij nadrukkelijk ook uitbreiding van vakantie-activiteiten voor kinderen/jongeren in 
armoedegezinnen aandacht te geven,  

 De Raad binnen een half jaar een plan te sturen over de invulling van de samenwerking met 
meerdere lokale partners evenals over de besteding van het extra rijksgeld in Rijswijk. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de PvdA-fractie: 

 
 
Wil van Nunen   Yvonne Hagenaars   Jos Bolte 
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