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Dames,
Vriendelijk verzoek de brief in te boeken.
Sandra,
Graag op de lijst van ingekomen stukken onder VKA

Met vriendelijke groet,
Leo van Steijn
Griffier gemeente Brielle
t: 0181-471118
e:l.steijn@brielle.nl

Van: Ger Ramaekers [mailto:grar.dus@qmail.com]
Verzonden: maandag 13 februari 2017 20:33
Onderwerp; Fwd: brief aan gemeenteraden

Geachte heer, mevrouw / beste mensen van de griffie,

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de briefin de bijlage ter kennis kunt brengen van de leden van de
gemeenteraad.
Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Willem Jelle Berg, voorzitter
namens

Dit E-Mailbericht is slechts bestemd voor de in het
bericht aangeduide geadresseerde.
Als u dit bericht per vergissing ontvangt wordt u

verzocht de afzender op de hoogte te brengen en
de E-Mail te verwijderen.
De gemeente Brielle
is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of
indirecte gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik,
of baseren op dit E-Mailbericht en/of de inhoud daarvan,
uit te sluiten.
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voor een samenleving zonder armoede

Aan de leden van de gemeenteraden van alle gemeenten in Nederland
Geachte raadsleden
"Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld, stoon vaak aan de zijlijn. Zij zitten
minder vaak op sport of muziekles dan hun leeftijdsgenoten uit rijkere gezinnen, mijden
verjaardagsfeestjes omdat ze geen cadeautje kunnen meenemen, kunnen niet mee op
schoolreisje of beschikken niet over een winterjas of een fiets. Het niet kunnen meedoen
zorgt vaak voor een gevoel van uitsluiting en onzekerheid. Schaamte en stigmatisering
kunnen van invloed zijn op de persoonlijke en psychische ontwikkeling van een kind en
vergroten de kans op achterstand en ongelijkheid/'
Zo opent een brief die staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw
Jetta Klijnsma, op 20 september 2016 stuurde naar de Tweede Kamer. Daarin kondigde zij
aan dat het kabinet vanaf 2017 ieder jaar opnieuw 100 miljoen euro extra ter beschikking
stelt om alle kinderen in staat te stellen gewoon mee te doen. Het merendeel van dit geld
wordt verdeeld via de gemeenten. In december 2016 heeft het ministerie bekend gemaakt
hoeveel extra geld uit dat bedrag van 100 miljoen iedere gemeente ontvangt. Extra geld,
ieder jaar opnieuw, om extra activiteiten en voorzieningen op te zetten voor kinderen uit
arme huishoudens. !n de brief wordt daar nadrukkelijk op gewezen door de staatssecretaris.
"Inzet is dat er geen verdringing van bestaand beleid plaatsvindt: Het is van belang dat de
huidige inzet van middelen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra
middelen dienen als aanvullende impuls." (pagina 3)
De extra gelden zijn dus nadrukkelijk bedoeld voor het realiseren van een aanvulling op
hetgeen al door gemeenten gedaan wordt aan armoedebestrijding onder kinderen. De
Sociale Alliantie doet een beroep op gemeenteraadsleden om hun college hierop te
controleren en te vragen naar extra activiteiten en/of voorzieningen die opgezet worden van
het extra geld dat hun gemeente in 2017 en volgende jaren ontvangt voor het bestrijden van
armoede onder kinderen. Dat zijn er in Nederland, toch een rijk land, nog altijd beschamend
veel: meer dan 400 duizend kinderen in Nederland leven in een huishouden met een laag
inkomen.
De brief van de staatssecretaris kunt u gemakkelijk vinden op internet onder het trefwoord:
Kamerbrief 'kansen voor alle kinderen' 20-09-2016
Concreet vragen wij u erop toe te zien dat met het extra geld dat uw gemeente ieder jaar
opnieuw ontvangt voor armoedebestrijding onder kinderen, ook extra maatregelen worden
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opgezet voor dit doel en dat dit extra geld niet wordt gebruikt ter financiering van reeds
bestaande activiteiten, ö\e uiteraard ook moeten worden voortgezet zolang kinderen
moeten opgroeien in situaties waarin sprake is van armoede.
Hierbij sturen we u ook een link met een interview dat Nicole Estejé namens de Sociale
Alliantie in januari 2017 had met staatssecretaris Jetta Klijnsma in het kader van het project
rond sociale coöperaties (http://www.initiatief.nu/social-taiks/terugkiiken/). Ook daar werd
gesproken over de extra inzet voor kinderen die opgroeien in huishoudens met weinig geld.
In dit verband werd gesproken over het zogeheten kindpakket. De staatssecretaris zette
uiteen wat dit kindpakket inhoudt en riep gemeenten op een dergelijk pakket voorzieningen
voor kinderen in hun gemeente te realiseren.

M e t vriendelijke groet
Utrecht, 8 februari 2017
Namens de Sociale Alliantie

Willem lelie Berg, voorzitter
De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid - ook kortweg Sociale Alliantie genoemd - is een initiatief van de
vakbeweging, de kerken, de humanisten en uitkeringsgerechtigden.
Het samenwerkingsverband begon in 2000 en is doorgegroeid naar een netwerkorganisatie waaraan ruim
vijftig landelijke, regionale en plaatselijke organisaties en groepen deelnemen. Samen strijden zij voor een
samenleving zonder armoede.
Zie ook: www.socialealliantie.nl
H Sociale Alliantie, Postbus 2758, 3500 GT Utrecht
1 Telefoon 06 - 42092030; info@socialealliantie.nl

