Kinderen en Armoede in Nederland
Eén op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede (378.000 kinderen totaal). Deze kinderen
groeien niet alleen op in gezinnen die afhankelijk zijn van een (bijstands)uitkering, maar ook in
gezinnen met werkende ouders. De consequentie van deze armoede is dat veel kinderen zich niet
ten volle kunnen ontwikkelen, meer gezondheidsproblemen hebben en buitengesloten worden van
activiteiten, zoals schoolreisjes of verjaardagen. Door de problemen thuis kunnen ze zich minder
goed concentreren op school bijvoorbeeld, wat hun kansen op een betere toekomst verkleint.
Naast diverse instanties die voorzieningen aanbieden, bieden steeds meer gemeenten het
kindpakket aan. Staatssecretaris Klijnsma heeft in 2016 voor 5 jaar jaarlijks 100 miljoen euro
beschikbaar gesteld, waarvan 85 miljoen naar de gemeenten stroomt. Dit geld moet bij de kinderen
zélf terecht komen.
Vragen aan de lokale overheid m.b.t. kinderen in armoede:
● Hoe wordt er voor gezorgd dat de regelingen voor kinderen in armoede goed vindbaar zijn
voor hen en hun ouders/verzorgers?
● Hoe wordt er omgegaan met de angst van ouders dat als zij een beroep doen op
regelingen, Jeugdzorg ingeschakeld kan worden om de kinderen uit huis te plaatsen?
● Op welke manier zijn de regelingen op elkaar ingespeeld zodat ouders alle voorzieningen
niet bij verschillende instanties hoeven aan te vragen?
● Op welke wijze waarborgt de gemeente dat de Klijnsma-gelden ten goede komen aan
kinderen in armoede? Hoeveel geld heeft deze gemeente gekregen en waar wordt dat
bedrag concreet aan besteed?

Schuldenproblematiek in Nederland
Eén op de vijf huishoudens (in totaal 7,7 miljoen huishoudens) heeft ernstige achterstanden
waardoor ze te maken kregen met loonbeslag of met afsluiting van energie vanwege wanbetaling.
De belangrijkste reden voor deze problemen is dat men niet in staat was om de rekeningen te
betalen vanwege hoge vaste lasten of zorgkosten of als gevolg van inkomensdaling. Er zijn 89.300
aanmeldingen voor schuldhulpverlening. De gemiddelde schuld van deze aanvragers is € 40.300
verdeeld over 15 schuldeisers, hypotheken niet meegerekend. Elk huishouden met schuld kost de
samenleving gemiddeld € 100.000, waarvan 52% voor rekening van de gemeente.
Vragen aan de lokale overheid m.b.t. schuldenproblematiek:
● Er wordt in een veel te laat stadium hulp gevraagd. In hoeverre wordt de drempel om hulp
bij financiële problemen te vragen, verlaagd door op fysieke plekken in de wijk zichtbaar
aanwezig te zijn met spreekuren en maatwerk te bieden?
● Maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid om in het armoedebeleid naast een
collectieve zorgkostenregeling een regeling te bieden voor aanvullende zorgkosten?
● Worden er afspraken gemaakt met woningcorporaties om vroegtijdig te signaleren bij welke
huishoudens achterstallige betalingen ontstaan?
● Er wordt voornamelijk hulp geboden aan een kleine groep die in problemen zit, terwijl veel
problemen voorkomen zouden kunnen worden. Op welke manier zet de gemeente zich in
om mensen in een vroeg stadium te bereiken zodat oplopende schulden en spanningen in
huishoudens worden voorkomen?
● SchuldHulpMaatje heeft een integrale aanpak ontwikkeld om mensen met financiële
problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en effectief te helpen. Kerk in Actie
is mede initiatiefnemer van dit breed interkerkelijk initiatief. Zo’n 1600 professioneel
getrainde vrijwilligers ondersteunen mensen om duurzaam hun schulden op te lossen, hun
sociale netwerk te versterken en/of te coachen bij gedragsverandering. Werkt de gemeente
hier al mee, of is er de mogelijkheid om Schuldhulpmaatje op te zetten in samenwerking
met de lokale kerken?

