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Inhoud 

Eind juni 2013 heeft de Kinderombudsman het rapport “Kinderen in armoede in 

Nederland” uitgebracht. Daarnaast heeft het kabinet in 2013 € 19 miljoen (voor 

Enkhuizen € 19.000) extra beschikbaar gesteld voor de intensivering van het 

armoedebeleid. In 2014 is dit  € 80 miljoen en per 2015 € 100 miljoen structureel.

  

Naar aanleiding hiervan heeft het college laten onderzoeken hoe de situatie in 

Enkhuizen is. 

Dit onderzoek wordt u thans aangeboden. In dit voorstel wordt u gevraagd de 

aanbevelingen uit dit onderzoek over te nemen. 

 

Inleiding 

De Kinderombudsman heeft aan de gemeenten gevraagd hoe zij omgaan met 

kinderen die in armoede opgroeien. Naar aanleiding van dit onderzoek geeft de 

Kinderombudsman vijf aanbevelingen. In het kort: 

1. Ontwikkel armoedebeleid dat specifiek gericht is op kinderen. 

2. Stel een kindpakket samen. 

3. Richt het armoedebeleid in met behulp van publiek-private samenwerking. 

4. Aanbevolen wordt het armoedebeleid gericht op kinderen te monitoren. 

5. De Rijksoverheid dient de gemeenten gericht aan te sporen en aan te spreken 

Deze aanbevelingen zijn getoetst aan het bestaande beleid in Enkhuizen. 

 

Beoogd resultaat 

Het algemene beeld dat uit het onderzoek “Kinderen in Enkhuizen in armoede” naar 

voren komt is dat Enkhuizen een ruim minimabeleid heeft met daarin aandacht 

voor kinderen.  

Er is een aantal speerpunten te noemen:  

1. Er zijn veel minimaregelingen. Om het voor ouders overzichtelijk te maken 



 

wanneer welke regeling van toepassing is, kan specifieke informatie worden 

verstrekt. Bijvoorbeeld als kinderen een bepaalde leeftijd bereiken of naar het 

voortgezet onderwijs gaan. 

2. Samen met lokale organisaties willen we een gezamenlijke aanpak organiseren, 

gericht op het verbeteren van de leefsituatie voor kinderen.  

3. Op vakantie gaan is een sluitpost in het huishoudboekje, hier wordt op 

bezuinigd. Ouders laten weten vaak thuis te blijven. Door lokale organisaties 

vakantiekampen te laten organiseren kunnen kinderen in gezinnen met een 

laag inkomen toch enkele dagen of een weekje  weg.  

 

Wettelijk- / beleidskader 

Wet werk en bijstand, armoedebeleid. 

 

Motivering 

Wij willen  voorkomen dat kinderen de dupe worden van de financiële problemen 

van hun ouders. Kinderen moeten de kans hebben om zich te ontplooien, om zich 

te ontwikkelen en om hun mogelijkheden te ontdekken. Elk kind moet niet alleen 

kunnen beschikken over voedsel, kleding en andere basisbehoeften, maar moet 

ook mee kunnen gaan op schoolreis,  in de vakantie andere ervaringen op doen,  

lid van de bibliotheek kunnen worden en wekelijks kunnen sporten of muziek 

maken.  

Het uitvoeren van de aanbevelingen van de Kinderombudsman draagt hier aan bij:  

kinderen volop mee laten doen in de samenleving. 

 

Evaluatie 

Dit vindt plaats via de gebruikelijke rapportages (programmarekening). 

 

Financiën 

De kosten voor het laten organiseren van  vakantiekampen wordt geschat op 

maximaal  

€ 12.000. Dit is nodig voor initiële kosten zoals: inzet capaciteit organisaties, het 

maken van een draaiboek, inzet vrijwilligers, aanschaf van materiaal.  

Deze kosten en ook de andere kosten voor de genoemde activiteiten kunnen 

worden opgevangen binnen de bestaande budgetten in programma 6, Sociale 

Voorzieningen en werkgelegenheid. Er is ruimte binnen de budgetten 

klanttevredenheidsonderzoek, Wvg advieskosten en druk- en bindwerk. 

 

Voorstel 

- Kennisnemen te nemen van en in te stemmen met de aanbevelingen in het 

onderzoek “Kinderen in Enkhuizen in armoede” :  

1. Neem in een volgende armoedenota een apart hoofdstuk voor kinderen 

op met daarin een visie voor een integrale aanpak van armoede onder 

kinderen.  

2. Betrek - indien mogelijk - bij het tot stand komen van dit hoofdstuk de 

Kinderraad  en de Jongeren Advies Commissie.  

3. Verstrek de informatie over regelingen die ten gunste van kinderen 

komen op een overzichtelijke manier (gemeentelijke website, folder). 



 

4. Schrijf de ouders met een laag inkomen aan met specifieke informatie 

over regelingen voor kinderen in een bepaalde leeftijd. 

5. Kies de partner(s) om mee samen te werken zorgvuldig. Publiek-private 

samenwerking is een mooie aanvulling op bestaand beleid maar waak 

ervoor dat er (teveel) overlap is. 

6. Blijf gesprekken voeren met lokale organisaties met als doel is om 

gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor het kunnen 

deelnemen van kinderen aan activiteiten. 

7. Onderzoek of er andere betaalmogelijkheden zijn voor het Sociaal 

cultureel participatiefonds zodat mensen de bedragen niet hoeven voor 

te schieten. 

8. Laat vakantiekampen voor kinderen organiseren door lokale 

organisaties.  

- Het college op te dragen deze aanbevelingen uit te voeren. 
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