KINDPAKKET; GEEN KINDEREN VAN DE REKENING
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van het
armoedebeleid,
Overwegende dat;
 Nog steeds 1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede opgroeit.
 Deze kinderen geen toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals gezonde voeding, goede
kleding, huiswerkbegeleiding, vervoer, zwemles en sporten.
 Ook in Haarlem veel kinderen in armoede leven. Velen van hen geen gezonde voeding
hebben, geen warme kleding, geen fiets, geen huiswerkbegeleiding, geen zwemdiploma
kunnen halen en niet kunnen sporten.
 Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat veel gemeenten wel voorzieningen treffen
voor kinderen in armoede, maar deze voorzieningen niet altijd in 1 pakket aanbieden.
Constaterende dat:
 Inmiddels 1 op de 8 gemeenten in Nederland een kindpakket heeft voor het laagdrempelig en
rechtstreeks bereiken van kinderen.
 In Haarlem diverse losse regelingen zijn voor kinderen binnen het armoedebeleid. Veel ouders
en kinderen de weg naar deze regelingen niet weten te vinden.
 In 2015 bleef circa 400.000 euro voor diverse minimaregelingen onbesteed. Hieruit naar voren
komt dat kinderen die in Haarlem in armoede leven met de losse regelingen moeilijk worden
bereikt.
 Om kinderen in armoede daadwerkelijk te bereiken bundeling van de verschillende regelingen
noodzakelijk is.
Verzoekt het college:
 Voor de kadernota te komen met een kindpakket dat Haarlemse kinderen in armoede voorziet
van tenminste de meest noodzakelijke levensbehoeften, aangevuld met zaken om mee te doen
in de samenleving. Daarbij:
1. de bestaande Haarlemse regelingen voor kinderen te bundelen;
2. volledige financiering te bieden van zwemles t.b.v. zwemdiploma A als onderdeel van
het kindpakket;
3. vergoeding of verstrekking van winterjassen en kinderfietsen aan te bieden als
onderdeel van het kindpakket.
 Kinderen in gezinnen met schuldhulptrajecten ook in aanmerking te laten komen voor de
voorzieningen in het kindpakket.
 Voor de kadernota de raad te berichten of een kindpas op naam van het kind te realiseren is.
Op een kindpas staan tegoeden/vouchers voor de diverse onderdelen binnen het kindpakket.
In andere steden wordt een dergelijke pas reeds gehanteerd.

