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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken: 2013 - 273, agendapunt 8, tot het voor kennisgeving aannemen van 
de Kadernota 2014; 
 
overwegende dat: 
 
1. het de conclusie van het onderzoek van Kinderombudsman Marc Dullaert is dat gemeenten meer 

aandacht moeten hebben voor kinderen die in armoede opgroeien en dat gemeenten nog geen 
beleid hebben speciaal voor kinderen in armoede; 

 
2. het één van de drie aanbevelingen uit de gehouden stedenestafette “Europees jaar van de 

bestrijding van armoede en sociale uitsluiting” op 15 november 2010 in Ridderkerk was – “besteed 
meer aandacht aan kinderen in armoede”; 

 
3. in Ridderkerk het bereik van voorzieningen nog verbeterd kan worden; 
  
4. ca. 9% van alle kinderen in Ridderkerk opgroeien in een huishouden met een sociaal minimum en 

dat 36 gezinnen met in totaal 30 kinderen afhankelijk zijn van de Voedselbank Ridderkerk; 
 

5. de gemeente een belangrijke taak heeft bij de bestrijding van armoede; 
 
6. signalen uit de samenleving van Ridderkerk komen dat het huidige aanbod van voorzieningen 

voor arme kinderen in Ridderkerk niet toereikend is om bijvoorbeeld een zwemdiploma te halen; 
 

is van mening dat speciale kinderpakketten, voor huishoudens met een besteedbaar inkomen onder 
de norm van het sociaal minimum (rijksbeleid), nodig zijn om sociale uitsluiting te voorkomen onder 
arme kinderen.  Dat in deze pakketten dienen te worden opgenomen niet alleen zaken zoals kleding, 
maar zaken die van belang zijn om als kind mee te kunnen doen aan de samenleving. Te denken valt 
aan bijvoorbeeld een zwemlesabonnement en schoolbenodigdheden zoals computer en abonnement 
internet enz.;  
 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders om te onderzoeken of de huidige 
voorzieningen voldoende aansluiten op de behoefte van arme kinderen in Ridderkerk en ook om te 
onderzoeken of er een speciaal armoedebeleid voor kinderen noodzakelijk is en bijvoorbeeld moet 
worden overgegaan tot verstrekking van speciale kindpakketten afgestemd op de individuele behoefte 
(maatwerk); de uitkomsten hiervan mede te delen uiterlijk vóór de begrotingsbehandeling van  
7 november 2013; 
 
en gaat over tot de orde van de dag.      
 
Aïna van Houwelingen (PvdA)  Marten Japenga (ChristenUnie) 
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Tegen 17: LR, SGP, gK, VVD 
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