
Motie armoedebestrijding kinderen 

De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 12 december 2017, 
behandelend raadsnota ‘Armoedebestrijding kinderen’, 

overwegende dat: 

 De raadsnota gaat over de wijze waarop de Klijnsma-gelden in Oosterhout worden
besteed;

 Deze middelen ten goede moeten komen aan de doelgroep jongeren in een
armoedesituatie;

 De raadsnota uitgaat van een algemene voorziening waarbij ook andere jongeren dan
jongeren in een armoedesituatie zich kunnen aansluiten;

 Daarmee wordt ingezet op besteding van de middelen voor een hele brede groep, en
slechts een klein deel van de (geoormerkte) middelen bij de beoogde groep terechtkomt;

 Derhalve slechts een (zeer) beperkte groep van jongeren uit de doelgroep (minima) hier
gebruik van maakt;

 De jongeren uit de doelgroep veel meer gediend zijn met een maatwerkvoorziening;

 Dat ook gerealiseerd kan worden zonder stigmatisering;

 Zo’n maatwerkvoorziening in de vorm van een fonds vormgegeven kan worden;

 Zo’n fonds een breed palet aan specifieke maatregelen kan bevatten waarmee jongeren
in minimasituaties gericht kunnen worden geholpen;

 Daarmee gericht uitsluiting en isolement van de doelgroep kan worden voorkomen;

 Juist dat het oorspronkelijke idee is achter de Klijnsma-gelden,

verzoekt het college: 

1. Een voorstel uit te werken waarin een fonds in het leven wordt geroepen om uitsluiting
van maatschappelijke deelname door jongeren in een armoedesituatie te bestrijden;

2. Hierin alle zogenaamde Klijnsma-gelden te storten;
3. Dit fonds zodanig vorm te geven dat middels maatwerk de benodigde voorzieningen in

natura aan die jongeren kunnen worden verstrekt;
4. Dit fonds zodanig (laagdrempelig) vorm te geven dat stigmatisering (zoveel mogelijk)

vermeden wordt;
5. Armoedesituaties in dezen niet alleen te definiëren op basis van inkomen, maar ook te

kijken naar het bestaan van schulden, het volgen van een schuldhulpverleningstraject, en
dergelijke;

6. Dit voorstel tijdig voor behandeling in de raadsvergadering van februari 2018 aan de
gemeenteraad aan te bieden.
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