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Onderwerp
All iantie Kinderarmoede

Voorstel
1. Aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede.
2. Machtiging te verlenen aan Tanja van Duuren, coördinator armoedebestrijding, tot

ondertekening namens de gemeente Weert van de intentieverklaring conform art.
171 van de Gemeentewet.

Inleiding
In Nederland leeft ongeveer één op de negen kinderen in armoede. Kinderen die
opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico's en worden belemmerd in hun
(talent)ontwikkeling. Missing Chapter Foundation, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
en Alles is Gezondheid hebben de handen in één geslagen en een landelijke Alliantie
Kinderarmoede opgericht met als doestelling: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van
armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen die in armoede vervallen.

Beoogd effect/doel
Door het delen van kennis, kunde en ervaringen worden meer (nieuwe) creatieve en
slimme oplossingen ingezet in de aanpak van kinderarmoede.

Argumenten
1.1 Delen van onze ervaring en ¡nzet kan andere gemeenten helpen in de aanpak van

kinderarmoede.
1.2 Andere gemeenten en/of initiatieven kunnen ons inspireren in de aanpak van

kindera rmoede bi nnen Weert.
1.3 Gemeente Weert neemt deel/is voornemens deel te nemen aan het programma

Gelijke Kansen van het ministerie van OCW en aan het actieprogramma Kansrijke
Staft van het ministerie van VWS. Deze programma's werken door op en samen met
de Alliantie Kinderarmoede. Door deelname aan de Alliantie Kinderarmoede versterken
we deze 3 velden in plaats van aandacht en middelen te versnipperen.

2.I De onde¡tekening is op dinsdagmorgen 26 maa¡t 2019 in Den Haag.
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Kanttekeningen en risico's
De enige voorwaarde voor deelname is dat Weert zich verplicht in te zetten op het
bestrijden van kinderarmoede. Daar heeft Weert zich al toe verplicht met het Aanvalsplan
armoede 2OL8-2020. Een extra risico wordt hiermee niet gecreëerd.

Financiële, personele en juridische gevolgcn
n r¡ f

Duurzaamheid
Door van elkaar te leren binnen Nederland en goede ideeën van elkaar over te nemen,
kunnen tijd, energie en teleurstellingen gereduceerd worden. Tevens kan de inzet van geld
en andere middelen hierdoor effectiever worden ingezet.

Uitvoering/evaluatie
De uitvoering van het Aanvalsplan Armoede 2Ot8-202O is in volle gang. De uitvoering van
de Alliantie Kinderarmoede binnen Weert daarmee ook. Evaluatie vindt elk jaar plaats.
Vanuit de Alliantie Kinderarmoede wordt gevraagd om deel te nemen aan een monitor om
de effecten in beeld te brengen.

Communicatie/ participatie
- Landelijke publiciteit wordt verzorgd vanuit de organisatie van de Alliantie

Kinderarmoede. levens wordt er een website gelanceerd, waar op te zien zal zijn
waar onder andere de gemeente Weert op inzet.

- Een lokaal persbericht wordt opgesteld na aansluiting bij de Alliantie
Kinderarmoede.

Overleg gevoerd met

Intern:
- Riek Klaessen (preventief jeugdbeleid en onderwijsachterstanden)
- Maartje Lambers (minimabeleid)
- Marie-Lou van Rosbergen (juridisch adviseur)
- Lieke Houkes (communicatie)

GGD-LN als paftner binnen de Alliantie Kinderarmoede

Bijlagen:
- Uitnodigingsbrief om deel te nemen aan de Alliantie Kinderarmoede
- Bijlage bij bovengenoemde brief
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