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Motie nr. 2018-20 

De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 6 november 2018, 

Constaterende dat: 
• In de gemeente Coevorden leeft 10% van de huishoudens al zeker éénjaar in 

armoede en 3% allanger dan vier jaar. Binnen deze doelgroep leven ongeveer 
460 kinderen in een gezin met een bijstandsuitkering, dit is 6,4% van de 
kinderen in de gemeente. Kinderen met één ouder leven relatief vaker in 
armoede dan kinderen met twee ouders; 

• De gemeente zich inspant met maatregelen, waaronder het kindpakket 
vanuit de Doe Mee Pas verordening, met het Zomer- en Winterpakket. 

Overwegende dat: 
• Het bespreekbaar maken van kinderarmoede een aandachtspunt is; 
• Jongeren die in armoede leven graag willen meepraten over het 

gemeentelijk armoedebeleid. Ze weten alleen niet hoe. 
• Organisaties als Defence for Children en Save the Children hier extra 

aandacht voor vragen en via de 'SpeakingMinds'methode goede 
mogelijkheden ziet jongeren en gemeentelijke beleidsmedewerkers bij 
elkaar te brengen. 

Verzoekt het college: 
• Met kinderen en jongeren actief in gesprek te gaan via bijvoorbeeld de 

Speaking Minds methode, gekoppeld aan onze Jongerenraad. Zodat zij 
zelfkunnen aangeven wat ze belangrijk vinden en hiervoor nodig hebben; 

• Eventuele kosten voor uitvoering van de methode Speaking Minds op te 
vangen binnen de budgetten van het sociaal domein. 

• Voorstellen voor uitbreiding van het kindpakket aan de raad voor te 
leggen bij de behandeling van de kader brief 2020. Als voorbeeld noemen 
we het gratis verkrijgen van een ID voor kinderen van 3 tot 18 jaar waarvan 



de ouder(s) een gezamenlijk inkomen hebben tot 110% van de toepasselijke 
bij standsnorm; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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