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Nr. 2013 - 148 

 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, 
Gemeentestukken: 2013 - 307, agendapunt 5 C, tot vaststelling van de Programmabegroting 2014 - 2017 
 
constateert dat: 
 

1. door de wereldwijde economische crisis de armoede in Nederland is toegenomen; 
 

2. het huidige kabinet aan gemeenten voor de uitvoering van het armoedebeleid zoveel mogelijk 
beleidsruimte toekent; 
 

3. gemeenten voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen nu ook weer passen kunnen 
verstrekken aan huishoudens die een inkomen hebben boven 110% van het sociaal minimum; 
 

4. door het kabinet structureel middelen zijn vrijgemaakt voor armoedebeleid; 
 
is van mening dat: 
 

a. de gemeente in deze moeilijke economische tijd haar meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk 
dient te ondersteunen; 
 

b. het armoedebeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te voorkomen; 
 

c. kinderen één van de meest kwetsbare groepen vormen als het gaat om de gevolgen van armoede; 
 

d. het gemeentebestuur de door het kabinet geboden beleidsvrijheid ten volle moet benutten en de 
incidentele middelen die voor 2013 en de structurele middelen die voor 2014 en volgende jaren aan 
het Gemeentefonds worden toegevoegd, daadwerkelijk dient in te zetten voor de bestrijding van 
armoede; 

 
verzoekt het college inzichtelijk te maken om welk bedragen het voor onze gemeente gaat; 
 
spreekt als raad uit de middelen beschikbaar in 2013 in te zetten voor armoedebestrijding gericht op 
kinderen en de extra middelen die beschikbaar worden gesteld in de jaren 2014 en volgende volledig te 
zullen besteden aan de bestrijding van armoede in de gemeente, zolang de rijksbijdrage van kracht is; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
het raadslid, 
 
  
Aina B. van Houwelingen (PvdA) 

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Voor 14: CDA, CU, d66GL, gK, PvdA,  
Tegen 13: VVD,SGP, LR 
 
Afgedaan in Cie Sw d.d. 13-3-14 middels brief 8337-BBO d.d. 5-3-14 

 



 


