
 
 

 

Motie: Armoede hoor je niet te erven 
 
De gemeenteraad van Dordrecht, bijeen in vergadering d.d. 19 juni 2018, ter 
bespreking van de kadernota 2019, 
 
Kennisgenomen te hebben van: 

- Het coalitieakkoord 2018 – 2022; 
- De kaderbrief 2019; 
- Programma Armoede en Schulden Dordrecht 2018 en 2022; 
- Het rapport Armoede onder kinderen een probleemschets van de Sociaal-

economische Raad; 
- Het rapport Alle kinderen kansrijk. Het verbeteren van ontwikkelingskansen 

van kinderen in armoede.  
 
Overwegende dat: 

- In Dordrecht 8,65% van de kinderen opgroeit in armoede; 
- 11.7% van de huishoudens moet rondkomen van een laag inkomen, bij 9.600 

huishoudens problematische schulden dreigen en 4.500 huishoudens, 
daadwerkelijk met problematische schulden te kampen hebben; 

- Kinderarmoede lang niet alleen voorkomt bij kinderen die opgroeien in een 
gezin met een bijstandsuitkering, maar ook bij werkenden. Van alle Dordtse 
huishoudens met een laag inkomen, heeft namelijk 48% werk.  

- Ook onder mensen met een hoger inkomen kinderen in armoede kunnen 
opgroeien, bijvoorbeeld omdat het uitgavenpatroon buiten hun schuld om uit 
balans is;  

- De wijkteams inschatten dat bij 70% van de inwoners die zich bij hen melden 
met een probleem, aanvullend ook sprake is van een financieel probleem;  

- Uit onderzoeken van de Kinderombudsman en de Sociaal-economische Raad, 
blijkt dat kinderen die in armoede opgroeien gemiddeld genomen: 

o Hun leven een lagere waardering geven;  
o een groter risico lopen op sociale uitsluiting; 
o slechter scoren op school; 
o vaker probleemgedrag vertonen; 
o en later in hun volwassen leven een groter risico lopen om zelf ook in 

armoede te moeten leven. 
 
Van mening zijnde dat:  

- De aanpak van armoede zoals die is beschreven in het Programma Armoede 
en Schulden Dordrecht 2018-2022 meer uitvoerende maatregelen en 
financiële lading nodig heeft om effectief te zijn; 

- Generatie overdraagbare armoede en kinderarmoede stevig aangepakt moet 
worden; 

- Deze aanpak begint met het zorgen voor een stabiele en zekere thuissituatie 
voor kinderen die opgroeien in armoede. En van daaruit een samenhangende 



 
aanpak nodig is, die zich richt op alle gebieden waar zij een achterstand 
hebben of dreigen op te lopen. 

 
Verzoekt het college:   

- Een samenhangende maatwerkaanpak te ontwerpen die:  
o Kinderen die in armoede leven actief opspoort;  
o met het gezin een plan maakt voor het stabiliseren van de thuissituatie 

en het verbeteren van het toekomstperspectief voor kind(eren) en 
ouder(s);  

o uitgaat van het perspectief van het kind, de maatwerkaanpak moet dus 
worden vormgegeven samen met het kind. 

- Bij de uitvoering te toetsen of de huidige voorzieningen en regelingen 
afdoende zijn om een maatwerkplan te kunnen maken voor elk gezin, of dat er 
voorzieningen missen en dus moeten worden geïntroduceerd; 

- Vanaf de begroting 2019 rekening te houden met de financiële consequenties 
die samenhangen met de uitvoering van dit plan;  

- Jaarlijks de impact van de maatwerkaanpak kwantitatief en kwalitatief 
inzichtelijk te maken en de uitkomst van het onderzoek naar de dekkendheid 
van de huidige voorzieningen en regelingen te delen met de gemeenteraad. 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


