
Motie “Geld voor kinderen in armoede, uitgeven aan kinderen in armoede” 
 

Ondergetekende(n) 

 

  
 

 

fractie SP  fractie Breda’97 

Boi Boi Huong  Peter Vissers 

 

Gelet op art. 10 lid 1 van de Spelregels gemeenteraad  ‘Bredaas Beraad’,   

  

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 

 

De gemeenteraad van Breda 

  

Constaterende dat: 

• het Rijk in zowel 2017 als 2018 bijna € 900 duizend heeft gegeven aan Breda naar rato van het 

aantal kinderen dat hier in armoede leeft, om al die kinderen te bereiken; 

• het bestuursakkoord tussen kabinet en de VNG stelt dat de Klijnsmagelden in natura besteed 

moeten worden aan kinderen van 0 tot 18 jaar die in armoede leven. 

 

Overwegende dat:  

• de Gemeenteraad unaniem een motie (d.d. 5 juli 2018) van Groen Links heeft aangenomen 

waarin ze uitspreekt dat dit geld niet aangewend kan worden voor een ander doel; 

• de Gemeenteraad een motie (d.d. 8 november 2018) van VVD, D66, GroenLinks en PvdA heeft 

aangenomen waarin ze uitspreekt dat subsidies voor kinderen in armoede daadwerkelijk besteed 

moeten worden aan de doelgroep; 

• desondanks uit de beantwoording van raadsvragen (d.d. 17 april 2019) van GroenLinks  blijkt dat 

een deel van de Klijnsmagelden toch niet in natura is besteed aan kinderen in armoede. 

 

Draagt het college op om: 

• gehoor te geven aan de genoemde moties en de Klijnsmagelden te besteden conform de 

afspraken tussen kabinet en VNG, oftewel in natura aan kinderen  die in armoede leven; 

• alle niet (op de juiste wijze) uitgegeven Klijnsmagelden uit 2017 en 2018 dit jaar nog, 

bijvoorbeeld middels bonnen en vouchers, te verdelen over kinderen die in armoede leven;  

• uit te spreken dat de Klijnsmagelden, altijd in natura aan Bredase kinderen in armoede zullen 

worden besteed. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 4 juli 2019.  

  

            , voorzitter  

  

              , griffier 


