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Onderwerp: Rapport kinderombudsman “kinderen in armoede”

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen, die opgroeien in armoede. Dat is 
wel de belangrijkste strekking die de kinderombudsman stelt in het rapport. De 
kinderombudsman vraagt gemeenten een beleid te ontwikkelen, speciaal gericht op kinderen in 
armoede. Hij adviseert gemeenten om in te zetten op hulp, die direct ten goede komt aan de 
sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Kinderombudsman Marc Dullaert: 
“Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. We moeten voorkomen dat dit 
een stempel drukt op de rest van hun leven.”
De belangrijkste reactie, die binnenkwam op het meldpunt van de kinderombudsman, was 
geldgebrek. Dit leidt tot geen dagelijkse warme maaltijd en geen nieuwe kleding als dat nodig is. 
Meer dan de helft van de gezinnen gaat naar de voedsel- en kledingbank of heeft te maken 
gehad met het afsluiten van elektriciteit. Lid zijn van een sportclub of het vieren van een 
verjaardag is geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast hebben veel kinderen het gevoel niet mee 
te kunnen doen en buitengesloten te zijn.
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het bestrijden van armoede. De Kinderombudsman 
heeft gemeenten gevraagd hoe zij omgaan met kinderen, die in armoede opgroeien. Hieruit 
blijkt dat gemeenten er zeer wisselend mee omgaan. Veel gemeenten hebben sportieve en 
culturele voorzieningen voor kinderen in armoede, maar het aanbod loopt sterk uiteen en is niet 
altijd even toegankelijk. Bovendien monitoren weinig gemeenten of de voorzieningen de 
kinderen ook echt bereiken. 
De Kinderombudsman vindt dat alle gemeenten armoedebeleid, gericht op kinderen, moeten 
ontwikkelen. Hierin moet niet alleen aandacht zijn voor sportieve en culturele ontwikkeling, maar 
ook voor financiële ondersteuning, schuldpreventie, onderwijs en gezondheid. De 
Kinderombudsman adviseert gemeenten om een kindpakket samen te stellen. Dit pakket bevat 
tenminste de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in 
de samenleving: vouchers voor basisbenodigdheden zoals een stel winter- en zomerkleren en 
bijvoorbeeld lessen voor een basiszwemdiploma, een bibliotheekpasje, toegang tot lokaal 
openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of sportieve of 
culturele ontwikkeling. Dit pakket moet beschikbaar zijn voor alle kinderen in een huishouden 
met een besteedbaar inkomen onder de norm van 120% van het sociale minimum.

1. Hoeveel kinderen leven in Zeist in armoede?
2. De kinderombudsman spreekt van speciaal beleid gericht op kinderen en van hele 

praktische zaken als voedsel en kleiding. Voor welke door de kinderombudsman 
genoemde zaken is in het armoedebeleid van de gemeente Zeist aandacht? Welke 
noodzakelijke behoeften zijn niet meegenomen in het beleid?

3. Worden noodzakelijke behoeften, die niet in in het beleid worden meegenomen, op een 
andere wijze geregeld in Zeist? Welke medewerking verleent de gemeente bij deze 
initiatieven?

4. Is het college het met de SP eens dat de aanbeveling van de kinderombudsman, 
betreffende het pakket dat de noodzakelijke behoeften dekt, beschikbaar diet te zijn voor 
alle kinderen in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder de norm van 120% 
van het sociaal minimum?  


