
 
Kindpakket voor kinderen in armoede  
Schriftelijke vragen (Art.44) 

Steeds meer gezinnen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.  De toename van 
armoede in Nederland komt o.a. door het stijgende aantal ‘nieuwe’ armen; bijvoorbeeld zzp’ers 
zonder werk,  kleine winkeliers die nauwelijks overleven, stelt het CPB. De Stichting Leergeld, die 
minima-gezinnen ondersteunt met een fiets, computer of bijdrage voor de schoolkosten,  ziet een 
forse toename in het aantal hulpverzoeken. In de nieuwe armoedeagenda die het college deze week 
presenteerde gaat zij ook uit van een toename in het aantal mensen dat een beroep doet op de 
voorzieningen.  

Het aantal kinderen dat buitengesloten raakt, neemt toe door de stijgende armoede. Zij gaan zonder 
ontbijt naar school, sporten niet meer, laten muziekles schieten of vermijden verjaardagspartijtjes. 
Dat ziet ook de Kinderombudsman die op 25 juni jl. het rapport ‘Kinderen in Armoede’ presenteerde. 
De ombudsman doet een aantal aanbevelingen om kinderen te helpen. Eén van de aanbevelingen is 
het samenstellen van een kindpakket. De PvdA pleitte al eerder voor een Gelrepas Junior waarin 
aparte voorzieningen voor kinderen worden aangeboden.  De PvdA vindt dat geen enkel kind 
uitgesloten mag worden en stelt daarom de volgende vragen: 

1. Wat vindt het college van het idee van de Kinderombudsman  om een apart kindpakket 
samen te stellen pakket dat bestaat uit absoluut noodzakelijke behoeften, aangevuld met 
zaken om mee te kunnen doen in de samenleving?  
Het kindpakket bevat volgende de Kinderombudsman ten minste vouchers voor 
basisbenodigdheden zoals een stel winterkleren en zomerkleren en bijvoorbeeld lessen voor 
een basiszwemdiploma, een bibliotheekpasje tot 18 jaar, toegang tot lokaal openbaar 
vervoer en deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of sportieve / culturele 
ontwikkeling. 
 

2. De Kinderombudsman pleit er ook voor om inzicht te krijgen in behoefte van kinderen. Is het 
college bereid om met kinderen samen een pakket samen te stellen? 
 

3. Het gebruik van voorzieningen die gekoppeld zijn aan de Gelrepas neemt toe maar er is nog 
steeds een grote groep kinderen die geen gebruik maakt van de voorzieningen die er zijn. 
Hoe kan de toegankelijkheid van de voorzieningen  worden vergroot?  Vindt er voldoende 
afstemming plaats met scholen? 
 

4. Op 3 juli jl. scheef Staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer dat zij, 
ondanks de moeilijke budgettaire situatie van de rijksoverheid,  extra middelen beschikbaar 
stelt voor het bestrijden van armoede via het gemeentefonds. Is het college bereid dit geld 
in te zetten voor de bestrijding van kinderarmoede? 
 

5. In de nieuwe armoedeagenda gaat het college uit van een inkomensgrens van 110% van de 
bijstandsnorm. Als je daar onder valt heb je recht op voorzieningen, daarboven niet. Ook de 
kinderen van wie de ouders een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm lopen het 
risico buitengesloten te worden. Door het verhogen van de inkomensgrens kunnen 320 
kinderen meer worden ondersteund (van 4.280 kinderen naar 4.600 kinderen). Is het college 
bereid om de inkomensgrens voor het recht op de Gelrepas voor kinderen te verhogen? 
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