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aanleiding 

 

Via het GemeenteNieuws (26 januari 2017) lazen wij de oproep aan alle inwoners van Haaksbergen 

met goede suggesties te komen m.b.t. het extra geld vanuit de rijksoverheid voor de bestrijding van 

kinderarmoede.  Voor Haaksbergen betreft dit 86.500 euro voor ca. 400 kinderen tot achttien jaar. 

 

U doet een “oproep aan inwoners om de gemeente ideeën aan  te reiken voor de verdeling van dat 

bedrag”. Specifiek wordt gevraagd “om nieuwe ideeën, om iets dat we nu nog niét hebben”. 

 

  

 

meedenken van de Participatieraad 

 

De Participatieraad had verwacht eerder betrokken te worden bij dit beleid in plaats dit nu zelf uit de 

krant moeten halen. Uiteraard willen wij ook onze bijdragen leveren in de vorm van de volgende 

ideeën, vragen, adviezen: 

 

Wij vinden het een heel goed initiatief om via krant en Gemeentesite alle inwoners te vragen 

spontaan d.w.z. los van voorschriften / Nadere regels met suggesties te komen. Wij zijn benieuwd 

naar de omvang van de respons en wat dit aan ideeën en suggesties heeft opgeleverd; 



U vraagt naar “iets dat we nog niet hebben”.  Het ‘Armoedebeleidsplan 2016 – 2019’ bevat ons 

inziens (nog) geen uitwerking van de concrete aanpak van Kinderarmoede. Is er inmiddels al wel een 

concreet plan? Beschikt de Gemeente Haaksbergen over een zogenoemd “Kindpakket”?  Zo niet, dan 

adviseren wij dit ook voor Haaksbergen zo spoedig mogelijk te ontwikkelen; 

De Noaberpoort zou de regierol moeten vervullen. Wij adviseren een brochure samen te stellen met 

de nodige informatie waardoor  snel duidelijk kan worden wat er per voorziening mogelijk is: Wat is 

het? Voor wie? Hoe vraag ik dat aan? Waar vind ik meer informatie? Als deze informatie ook via de 

site te vinden is, zou de anonieme raadpleging mogelijk een gunstig, drempelverlagend effect kunnen 

hebben; 

Regelmatig publicaties in de huis aan huis bladen moet ervoor zorgen niet alleen de bereikbaarheid 

van de doelgroep vergroten, maar ook zorgen voor alle mogelijke partners uit het 

Armoedebeleidsplan betrokken raken / blijven: scholen, (sport)verenigingen, de wijkraden, 

Voedselbank, vrijwillige-  en professionele hulpverlening etc. 

Betekent het aantal van ca. 400 kinderen dat wordt uitgegaan van huishoudens met een inkomen tot 

120% van het sociaal minimum? 

Wij adviseren een bij uitstek actieve houding bij het verminderen van Kinderarmoede. Wij stellen dan 

ook voor alle gesprekken met de gezinnen in principe altijd aan de eigen (keuken)tafel thuis te 

voeren. Maatwerk ! Voor de een is dat vervoer in de vorm van een fietsregeling voor de brugklasser, 

gratis openbaar vervoer voor de 16 en 17 jarige MBO-er, voorzieningen voor peuters ,eventueel extra 

begeleiding op school, stimuleren van maatschappelijke contacten in de vorm van een abonnement 

op een (sport)vereniging, de aanschaf van een laptop, langduriger begeleiding als voor- en 

vroegschoolse educatie enz. 

Wij vinden het belangrijk dat het niet bij een eenmalig gesprek blijft, maar dat het om langdurige 

begeleiding / monitoring van het gezin gaat. Kom terug om te evalueren hoe het nu gaat en blijf het 

gezin volgen. 

 

Wij stellen u voor bij het verder vormgeven van dit beleid gebruik te maken van een klankbordgroep. 

De mensen die suggesties deden daarvoor vragen? De Participatieraad wil hier ook aan deelnemen. 

Namens de Participatieraad Haaksbergen 

 

Leendert van Herk, voorzitter 


