
Motie 2022 - 13 

Motie Versterk vaardigheden kinderen 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. de zorgen en stress die opgroeien in armoede met zich meebrengt bij kinderen zorgt voor

een achterstand in de ontwikkeling van hun (executieve) functies (impulsbeheersing,

emotieregulatie, besluitvorming en werkgeheugen);

2. dit het risico vergroot op een minder goede taal- en cognitieve ontwikkeling, lagere

schoolprestaties en voortijdig schoolverlaten;

3. opgroeien in armoede kinderen en jongeren bovendien ernstig in hun sociaal-emotionele

ontwikkeling belemmert;

4. zij een groter risico hebben op psychosociale problemen, probleemgedrag, een slechte

gezondheid en op de langere termijn op jeugdcriminaliteit en -werkloosheid en armoede op

volwassen leeftijd;

5. het college voorlichting wil geven op het omgaan met geld en digitaal welzijn

(collegeprogramma nr. 165);

6. het college prioriteit blijft houden op het vroegtijdig signaleren van armoede- en

schuldenproblematiek (collegeprogramma nr. 166)

is van mening dat: 

a. het binnen het armoedebeleid belangrijk is om specifiek aandacht te geven aan kinderen en

jongeren in armoede;

b. maatregelen genomen moeten worden die helpen om kinderen en jongeren uit de armoede te

halen en veerkrachtig en vitaal te worden;

c. deze maatregelen dienen te worden opgenomen in een actieplan dat in samenspraak met

professionals, vrijwilligers, werkgevers, schuldeisers en ervaringsdeskundigen (dus ook

kinderen en jongeren zelf) tot stand zou moeten komen;

verzoekt het college om: 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/digitale_handreiking_omgaan_met_kinderarmoede_sociaal_domein_juni2021.pdf
https://www.ncj.nl/onderwerp/armoede/impact/


1. in samenspraak met maatschappelijke organisaties te komen tot een actieplan of agenda 

waarin is beschreven hoe kinderen en jongeren in armoede te ondersteunen en hoe de 

negatieve gevolgen van de armoede zo klein mogelijk kunnen blijven; 

2. in het plan aandacht te geven aan maatregelen die bewezen beschermend zijn;  

3. in het plan aandacht te geven aan hoe armoede ook op lange termijn bestreden moet worden  

4. het actieplan ter kennis te brengen aan de raad uiterlijk in het derde kwartaal van 2023;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Erna de Wolff – ter Beek, ChristenUnie 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Linda Klaver,  VVD Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 

Onderwerp is de ondersteuning van kinderen en jongeren in armoede 

Het college wordt verzocht in samenspraak met maatschappelijke organisaties te komen tot een 

actieplan of agenda waarin is beschreven hoe kinderen en jongeren in armoede te ondersteunen 

en hoe de negatieve gevolgen van de armoede zo klein mogelijk kunnen blijven; 

https://www.ncj.nl/onderwerp/armoede/impact/ 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/digitale_handreiking_omgaan_met_

kinderarmoede_sociaal_domein_juni2021.pdf 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 28 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar 

Ridderkerk, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 0 

https://www.ncj.nl/onderwerp/armoede/impact/
https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/digitale_handreiking_omgaan_met_kinderarmoede_sociaal_domein_juni2021.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/digitale_handreiking_omgaan_met_kinderarmoede_sociaal_domein_juni2021.pdf
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