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Nr. 4856 

Status  

 

Motie voor de vergadering van de raad van: 22-05-2014 

 

Agendanummer: 9 

 

Onderwerp:  Verordening Persoonsondersteunend budget, ISD Bollenstreek, Kindpakket 

 

De raad,         

 

overwegende dat, 

- één op de negen kinderen in Nederland opgroeit in armoede; 

- volgens onderzoek van de Kinderombudsman uit 2013 veel kinderen het gevoel 

hebben niet mee te kunnen doen en buitengesloten te zijn; 

- gemeenten een belangrijke rol hebben in de bestrijding van armoede; 

- bij het toekennen van een financiële tegemoetkoming het niet zeker is dat deze 

terecht komt bij de kinderen waar hij voor bedoeld is; 

- de Kinderombudsman in zijn onderzoeksrapport ‘Kinderen in armoede’ vorig jaar 

heeft geadviseerd een kindpakket in te voeren. Dit pakket bevat tenminste de 

meest noodzakelijke behoeften voor kinderen, aangevuld met zaken om mee te 

kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij aan een stel winter- en 

zomerkleren, bibliotheekpas en vouchers voor zwemlessen, muziekles of 

sportverenigingen; 

- de Kinderombudsman dit jaar de handreiking ‘Effectief kindgericht 

armoedebeleid’ beschikbaar heeft gesteld aan Nederlandse gemeenten. Deze 

handreiking bevat tips en adviezen van kinderen en jongeren hoe een gemeente 

een kindgericht armoedebeleid tot een succes kan maken. Ook bevat het een 

aantal goede voorbeelden (uit Den Haag, Zoetermeer en Tilburg) van hoe kinderen 

en jongeren betrokken worden bij het inrichten van gemeentelijk armoedebeleid, 

- in het VN kinderrechtenverdrag staat : ‘Elk kind heeft recht op een 

levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele, 

zedelijke en sociale ontwikkeling. Ouders moeten daarvoor zorgen en de Staat 

moet hen daarbij ondersteunen.’,  

 

van mening dat 

 
gehoord de beraadslaging, 

 

verzoekt het college  

- bij de ISD Bollenstreek te bepleiten de mogelijkheden te (laten) onderzoeken van 

de invoering een kindpakket, dat naast of (deels) in plaats van de verordening 

participatie schoolgaande kinderen kan komen; 
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- hierbij gebruik te maken van de handreiking ‘Effectief kindgericht armoedebeleid’ 

van de Kinderombudsman 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting: 

De gemeente Hillegom ondersteunt kinderen die opgroeien in gezinnen met een 

inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum via de ‘verordening participatie 

schoolgaande kinderen’. Kinderen uit een dergelijk huishouden kunnen € 200 krijgen 

voor sportieve of culturele activiteiten buitenshuis, bij voorbeeld voor een 

museumbezoek, schoolreisje of sportvereniging. Door het overmaken van € 200 is 

niet zeker dat dit bedrag ook daadwerkelijk terecht komt bij de kinderen waar het 

voor bedoeld is. Daarom pleiten wij voor een kindpakket met voorzieningen bij 

voorbeeld in natura of in de vorm van vouchers.  

Navraag bij de ISD leert dat men de intentie heeft om in september naar het 

kindpakket te gaan kijken. Met deze motie beogen wij dit voornemen van de ISD 

kracht bij te zetten door vanuit de gemeente Hillegom te laten weten dat wij behoefte 

hebben aan inzicht in de haalbaarheid van een dergelijk pakket. Daarnaast geven we 

vooraf richting aan de ISD door te vragen gebruik te maken van de handreiking van 

de Kinderombudsman. Deze geeft niet alleen voorbeelden, maar ook participatie-

ideeën om jongeren bij het opstellen van dergelijk beleid te betrekken. 

 

 

Hillegom,  20-05-2014,  

 
Namens de fracties van 

 

PvdA, Bloeiend Hillegom, 

A. van Dijk A. Heemskerk-Rekké 

 

 
 


