
 

 

 

MOTIE 

 

De Raad van de gemeente Harderwijk bijeen op 12 november 2015, 

behandelend de Themabegroting 2016-2017: 

 

Constaterende dat: 

 In de themabegroting bij het thema ‘De Zorgzame Stad’ niet wordt 

gesproken over armoedebestrijding, terwijl er een toename is van 

mensen die op of onder de armoedegrens leven; 

 Er daardoor ook geen aandacht is gegeven aan het probleem van het 

opgroeien van kinderen in armoedesituaties; 

 Volgens de Kinderombudsman 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede; 

 Er daardoor voor kinderen geen geld is om een weekje op vakantie te 

gaan, thuis geen internet hebben, niet iedere dag een warme maaltijd 

krijgen en voor nieuwe kleren de middelen ontbreken; 

 Er een toename is van gezinnen die afhankelijk zijn geworden van de 

Voedselbank. 

 

Overwegende dat: 

 Harderwijk als sociale gemeente specifieke aandacht hoort uit te spreken 

voor ondersteuning van mensen in een armoedesituatie en die van 

kinderen in het bijzonder; 

 De Harderwijker raad in meerderheid voorstander is van een ruimhartig 

armoedebeleid voor de meest kwetsbaren in onze lokale samenleving; 

 Op dit moment niet duidelijk is hoe groot de armoede in onze stad is en 

om hoeveel kinderen het gaat die in armoede moeten opgroeien; 

 De toename van de armoede (Sociaal en Cultureel Planbureau) niet heeft 

geleid tot het verhogen van het budget voor armoedebestrijding; 



Verzoekt het College van B en W om: 

 Voor eind van het jaar de Raad inzicht te verschaffen omtrent de huidige 

armoedeproblematiek in Harderwijk en specifiek die van kinderen die 

moeten opgroeien in een armoede situatie; 

 Met maatregelen te komen om de positie van kinderen te verbeteren en 

daarvoor extra budget beschikbaar te stellen; 

 De budgetruimte hiervoor te vinden in de post onvoorzien van de 

lopende begroting. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

PvdA Harderwijk, 

Laurens de Kleine 


