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De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 18 maart, naar aanleiding van het rapport van de 

gemeentelijke kinderombudsman ‘Wie, wat, waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen 

voor kinderen in armoede’ de motie ‘Regio tegen kinderarmoede’ aangenomen. 

De motie roept de gemeente Rotterdam op om samen met jullie een conferentie te beleggen 

rondom de regelingen voor kinderen in armoede en het bereik hiervan. In de bijgevoegde 

motie vindt u de overwegingen die hebben geleid tot deze oproep.  

 

In deze brief peil ik de interesse tot deelname van in ieder geval de colleges van burgemeester 

en wethouders en raden van de gemeenten Hellevoetsluis, Albrandswaard, Capelle aan den 

IJssel, Krimpen aan den IJssel en Vlaardingen. Ook aan ouders en kinderen zal worden 

gevraagd deel te nemen. De gemeentelijke Kinderombudsman, mevrouw S. Goudsmit, is 

inmiddels bereid gevonden deel te nemen aan de conferentie.  

Naast de vertegenwoordiging uit colleges en raden zou ook de deelname van uw ambtelijke 

adviseurs op het gebied van armoedebestrijding welkom zijn. 

 

Zodra er voldoende positieve reacties zijn ontvangen wordt gezocht naar een geschikte datum 

voor het houden van de beoogde conferentie. De organisatie van de conferentie zal in 

opdracht van de gemeenteraad van Rotterdam plaatshebben. Het college van burgemeester 

en wethouders zal optreden als organisator en gastheer. 

 

Graag verneem ik uw reactie op deze oproep tot deelname aan de voorgenomen conferentie. 

U wordt verzocht uw reactie te verzenden aan: m.nanlohy@griffie.rotterdam.nl 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens raad gemeente Rotterdam, 

 

 

 

drs. I.C.M. Broeders,  

Griffier raad gemeente Rotterdam 

Retouradres: Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam 

Aan colleges van B&W en raden van gemeenten  

Hellevoetsluis, Albrandswaard, Capelle aan den 

IJssel, Krimpen aan den IJssel en Vlaardingen  
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MOTIE REGIO TEGEN KINDERARMOEDE 

De gemeenteraad van Rotterdam bijeen op 18 maart 2021 ter bespreking van het rapport van de Gemeentelijke 
Kinderombudsman 'Wie, wat, waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede. 

Constaterende dat: 

' De kinderombudsman onderzoek heeft gedaan naar de gemeentelijke regelingen voor kinderen in 

armoede in onze regio en daarover een glashelder rapport heeft doen verschijnen onder de titel "Wie, 
wat, waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede.’ 

' In dat rapport onderzoek is gedaan naar de gemeentelijke regelingen in de gemeenten: 

Albrandswaard, Capelle aan den Ĳssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Ĳssel, Rotterdam en 

Vlaardingen; 

' De kinderombudsman in haar rapport benoemt dat er (soms grote) verschillen zijn tussen de 

verschillende gemeenten; 

' Dat die verschillen niet alleen betrekking hebben op de hoogte van bedragen voor bijvoorbeeld 

deelname aan sport en cultuur, maar ook in de manier waarop regelingen zijn opgezet en worden 

uitgevoerd. 

Overwegende dat: 

' De verschillen tussen de gemeenten een goede kans bieden om uit de verschillen de beste ervaringen 

en lessen te trekken en zo van elkaar te leren; 

' Het bereiken van kinderen in armoede met regelingen voor iedere gemeente een vraagstuk is. 

' Van elkaar leren de regelingen voor kinderen in armoede alleen maar beter kan maken; 

- Een regionale conferentie, waarin zoveel mogelijk gemeenten vertegenwoordigd zijn die in het 

onderzoek zijn betrokken, een goede manier is om die ervaringen te delen en lessen te trekken. 

Roept de gemeenteraad van Rotterdam op: 

' Om de overige gemeenten uit de regio opte roepen om samen met Rotterdam een regionale 

conferentie te beleggen rondom het bereiken van kinderen in armoede met regelingen en andere best 

practices voor het bestrijden van kinderarmoede en daaraan deel te nemen. 



Verzoekt de griffie: 

' 0m namens de raad deze oproep aan de genoemde gemeenten kenbaar te maken. 

Verzoekt het college: 

- Om bij positieve reacties van de regiogemeenten en voldoende animo de host te willen zijn van een 

dergelĳke conferentie en de organisatie voor de conferentie op zich te nemen; 

' Gènièenteraadsleden ook mee te nemen in het uitnodigingsbeleid voor deze conferentie. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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