
                     
 

Motie “Alle kinderen doen mee”. 
De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 19 december 2022; 
 
Overwegende:  

• De motie acuut versterken sociaal vangnet is aangenomen op de raadsvergadering van 7 en 10 
november 2022 waarin wordt gevraagd proactief te handelen en ervoor te zorgen dat inwoners met 
acute financiële problemen kunnen blijven nemen aan de samenleving zowel kinderen als 
volwassenen. 

• Dat we er waarde aan hechten dat we passende minimaregelingen hebben en dat die bekend zijn bij 
mensen die dat nodig hebben.  

• Dat kinderen die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor hun 
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.  

• Alle kinderen als het gaat om sport en cultuur mee moeten kunnen doen en de mogelijkheid moeten 
hebben om op school volwaardig mee te kunnen doen.  
 

Constaterende dat:  

• Rekening houdend met de huidige inflatie en hoge energiekosten het aantal kinderen dat met 
armoede te maken krijgt zal toenemen.  

• Met ondersteuning van het Jeugdfonds in 2021 kinderen uit onze gemeente hebben kunnen 
deelnemen aan sport (148) en cultuur (45). Gelet op de cijfers uit de Stimulansz Miniscan van 2020 is 
hiermee 36% van de kinderen bereikt.  

• De afspraak die de gemeente met het Jeugdfonds heeft is dat per jaar één aanvraag tegelijk 
gehonoreerd wordt, òf sport, òf cultuur òf zwemles.  

• In andere gemeenten kinderen via het Jeugdsportfonds hun zwemdiploma A en/of B halen.  

• De jaarlijkse bijdrage aan het Jeugdfonds 95K is. De bijdrage met de helft zal toenemen als meer 
aanvragen tegelijk worden gehonoreerd en door extra communicatie meer bekendheid zal krijgen. 
Een structurele bestendige oplossing dus noodzakelijk is. 

• Stichting Burgerinitiatief dat kinderen helpt met laptops, schoolspullen en fietsen in 2022 een 
behoorlijke toename (30%) van de vraag ziet.  

 
Verzoekt het college:  

1. Zorg te dragen dat kinderen van ouders met weinig financiële middelen naast zwemles ook de 
mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan sport en cultuur en dit structureel aan de regeling toe te 
voegen.  

2. Naast de communicatie die het Jeugdfonds zelf doet, een extra communicatiecampagne, bijvoorbeeld 
voor de buurtsportcoaches, op te zetten in samenwerking met het Jeugdfonds en sport - en 
cultuurverenigingen.  

3. Zorgen dat er gewerkt kan worden aan bestendige relatie met Stichting Burgerinitiatief zodat zij de 
eigen fondsenwerving en tegemoetkoming vanuit het armoedefonds kunnen aanvullen.  

4. Bovenstaande punten mee te nemen bij het bepalen van de integrale aanpak op armoede en schulden 
en onder te brengen bij amendement 20b Voorkom Armoede (val). 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Nicole Lolkema - D66  
Marina Roelofsen – CDA 
Sigrid Vink – OPEN 
Tom Zoutewelle - CU 

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12034126/1#search=%22motie%20sociaal%20vangnet%20%22

