
 

 

Leiden, 10 oktober 2018 

Geachte gemeenteraadsleden en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met het armoede- en 

schuldenbeleid, 

 

Op 29 maart jl. is de gemeenteraad in uw gemeente geïnstalleerd. Als felicitatie met deze installatie heeft uw 

gemeente een (digitale of echte) taart ontvangen van kinderrechtenorganisaties Defence for Children en Save 

the Children. Op de taart stonden 5 actiepunten om armoede onder kinderen in uw gemeente tegen te gaan. De 

bijbehorende oproep aan uw gemeenteraad was om deze 5 actiepunten op te nemen in het coalitieakkoord. 

Actiepunten 
Op de taart stonden de volgende 5 actiepunten om armoede onder kinderen in uw gemeente tegen te gaan:  

1. Zet de Klijnsmagelden daadwerkelijk in voor de bestrijding van armoede onder kinderen 
2. Bied een Kindpakket aan, zodat kinderen bijvoorbeeld kunnen sporten en meedoen met culturele 

activiteiten. 
3. Maak het beleid beschikbaar in – voor kinderen en jongeren – begrijpelijke taal. 
4. Betrek kinderen en jongeren bij vraagstukken rondom armoede en sociale uitsluiting. 
5. Doorbreek het taboe, maak armoede bespreekbaar. 

Resultaten analyse coalitieakkoorden 

Nu, 6 maanden later, zijn de gemeenteraden geïnstalleerd en de meeste coalitieakkoorden afgerond. Wij 

hebben de coalitieakkoorden van alle gemeenten doorgenomen om te zien in hoeverre onze actiepunten om 

armoede onder kinderen in gemeenten tegen te gaan, zijn opgenomen in het coalitieakkoord.  

In de bijlage treft u de resultaten van dit onderzoek voor alle gemeenten. Helaas zien wij dat niet alle 

actiepunten zijn overgenomen in de coalitieakkoorden. Wij maken ons hier zorgen om en zijn voornemens dit 

onderzoek te publiceren.  

Verzoek tot reactie 

Voordat wij dit doen, willen wij u de gelegenheid geven om de resultaten in te zien en te reageren op de 

resultaten voor uw gemeente. Mocht het bijvoorbeeld zo zijn dat uw gemeente één of meerdere actiepunten 

niet heeft opgenomen in het coalitieakkoord, maar wel op een andere manier heeft geregeld, dan horen wij 

dit graag van u. U heeft twee weken de tijd om te reageren. Indien wij geen reactie ontvangen, gaan we uit van 

de gedeelde resultaten van ons onderzoek.  

 

Wij vragen u daarom om: 

 

1. Het bijgevoegde formulier in te vullen.  

2. Dit formulier uiterlijk 25 oktober 2018 retour te sturen aan info@defenceforchildren.nl  

 

Wij zullen de onderzoeksresultaten op basis hiervan aanpassen voordat wij overgaan tot eventuele publicatie 

van het onderzoek en aanbieding aan de Tweede Kamer.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groet, 

Defence for Children en Save the Children 

  

mailto:info@defenceforchildren.nl


 

 

Gemeente: ........................................... 

Contactpersoon: ..................................    E-mail: ............................................. 

 
Aanbevelingen Looptijd 

beleid 

 Samenvatting van beleid in de gemeente  Bewijsstuk  

1. Zet de 

Klijnsmagelden 

daadwerkelijk in 

voor de bestrijding 

van armoede onder 

kinderen 

 Geef hier een korte samenvatting van het beleid op 

dit terrein in uw gemeente 

Vermeld hier de link naar het online document waarin 

het beleid is geregeld + vermelden op welk 

paginanummer het staat opgenomen 

2. Bied een 

Kindpakket aan, 

zodat kinderen 

bijvoorbeeld 

kunnen sporten en 

meedoen met 

culturele 

activiteiten 

   

3. Maak het beleid 

beschikbaar in – 

voor kinderen en 

jongeren – 

begrijpelijke taal 

   

4. Betrek kinderen en 

jongeren bij 

vraagstukken 

rondom armoede 

en sociale 

uitsluiting 

   

5. Doorbreek het 

taboe, maak 

armoede 

bespreekbaar 

   

 


