
Betoog Sociaal Maas en Waal Druten - Armoedebeleid  

Naar schatting 340 kinderen in de gemeente Druten leven in armoede. Het beleid tot op heden laat 

zien dat voor 80 kinderen gebruik gemaakt wordt van voorzieningen in  het minimabeleid. 

Het instellen van het kindpakket juichen wij toe. 

De verwachting is dat het kindpakket gaat leiden tot een verdubbeling van de toename van het 

gebruik door kinderen van regelingen . Dit betreft 160 kinderen. Daarmee wordt iets minder dan de 

helft van de doelgroep bereikt. En, voorzitter: 160 x €255= ongeveer €40.000. 

Er is ruim €70.000 beschikbaar. 

Sociaal Maas en Waal vindt dat met dit geld alle kinderen moeten worden bereikt. 

Er gaat ingezet worden op verhoging van gebruik middels een communicatieplan. Maar als we dit pas 

eind 2018 gaan evalueren, zijn we anderhalf jaar verder. 

Anderhalf jaar, waardoor kinderen nodeloos langer in armoede  opgroeien. 

In het raadsvoorstel staat: Het Rijk vraagt gemeenten om aandacht te hebben voor de bestrijding van 

armoede onder kinderen. Natuurlijk zijn gemeenten afhankelijk van middelen die het Rijk 

beschikbaar stelt. 

Maar Sociaal Maas en Waal vindt ook dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die 

daarbij gemaakt worden voor alle inwoners, jong en oud, die vanwege armoede niet mee kunnen 

doen in de samenleving. 

We weten nu wat er gaat gebeuren: het liefst 340 kinderen bereiken,maar in ieder geval  de helft. 

Intensiever samenwerken met  scholen, sportverenigingen, kerken, moskee zal ook bijdragen om de 

doelgroep te bereiken. 

Het hoe baart mij nog zorgen: de nieuwe werkwijze met Stichting Leergeld en het communicatieplan 

moeten het effect van het kindpakket nog aantonen. Want: wordt de doelgroep bereikt? 

Daar heb je als gemeente verantwoordelijkheid in te nemen. 

Niet: er wordt te weinig gebruik van gemaakt, we hebben er alles aan gedaan. 

Maar wat kunnen we doen om die verantwoordelijkheid om te zetten in actief beleid: welke 

kinderen zijn de andere helft, zodat ook zij kunnen meedoen in de samenleving. 

Het was Sociaal Maas en Waal die tijdens de bespreking van de NJN de wethouder attent heeft 

moeten maken op de regeling om armoede bij kinderen te bestrijden. . 

Sociaal Maas en Waal is blij met de toezegging van de wethouder dat er al eerder geëvalueerd gaat 

worden. Hij heeft daar in het RTG al een toezegging over gedaan. 



Als dan blijkt dat de plannen onvoldoende effect hebben, d.w.z. er wordt nog steeds te weinig 

gebruik gemaakt van het kindpakket, dan verwachten wij dat  de wethouder met alternatieven komt 

om de doelgroep wel te bereiken. 

 

 

 

 


