Motie
Stip op de horizon meedoenregeling
Onderwerp: visie op armoedebestrijding
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Heini Peters (SP)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;
overwegende dat:
Er in de gemeente Oude-IJsselstreek:
 Circa 900 huishoudens zijn met 400 kinderen die onder de armoedegrens leven;
 Armoede grote gevolgen heeft op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners
doordat:
a. Achterstand en sociale uitsluiting ontstaat bij langdurige armoede en daardoor niet
mee kunnen doen in de samenleving;
b. Door een constante langdurige stress van ouders en kinderen, schoolprestaties
afnemen en draagt bij tot het ontstaan van probleemgedrag van kinderen en
onveiligheid;
c. Elk kind volgens artikel 27 van het kinderrechtenverdrag, recht heeft op een
levensstandaard die toereikends is voor zijn lichamelijke, geestelijke en intellectuele
en maatschappelijke ontwikkeling;
van mening dat:
1. Er ondanks de inspanningen op het gebied van armoedebestrijding, geen samenhangende
aanpak is voor het verbeteren van de leefsituatie van huishoudens met kinderen onder de
armoedegrens;
2. Het verleggen van de focus van armoedebestrijding naar activering, minder effectief is en dat vele
kwetsbare inwoners niet worden bereikt;
3. Er in het armoede en meedoenbeleid een stip op de horizon ontbreekt om het ambitieniveau op
langere termijn te bepalen;
4. Er in de MO commissie van 31 oktober een groot draagvlak was voor een richtinggevend
ambitieniveau d.m.v. een stip op de horizon;
verzoekt het college:
om voor de behandeling van de Voorjaarsnota in 2020 een visie ‘armoedebestrijding Oude
IJsselstreek’ aan de raad voor te leggen met daarin:
a. Een stip op de horizon met het ambitieniveau zowel kwantitatief als kwalitatief voor ouders en
kinderen, voor de jaren 2020 t/m 2026 met als doel de huidige neergaande spiraal van
armoede te doorbreken;
b. De doelgroepen waarop het armoedebeleid wordt gericht;
c. Meer samenhang in het huidige beleid en de huidige regelingen en deze te toetsen aan het
nieuw te formuleren ambitieniveau en waar nodig de regelingen hierop aan te passen;
d. Voorstellen tot monitoring van het beleid met een tussentijdse evaluatie;
en gaat over tot de orde van de dag.
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(fractie SP)

