
 
 

   gemeente Eindhoven 

Raadsnummer              16R6876 
Inboeknummer             16bst00974 
Beslisdatum B&W        12 juli 2016 
Dossiernummer            16.28.103 – 2.8.1 
 

   

BLANCO 
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(OAE) over initiatieven kinderen in armoede 
 
 
Eindhoven, 24 juni 2016 
 
Het Ouderen Appèl Eindhoven heeft kennis genomen van de door de VNG verstrekte 
informatie onder de titel ‘Gemeenten vragen subsidie aan voor projecten kinderen in 
armoede’. Tot 15 september 2016 kunnen gemeenten bij het Kansfonds een 
projectaanvraag indienen. Een van de doelstelling van het Kansfonds is dat er zo meer 
tegenwicht ontstaat tegen de risico’s van opgroeien in armoede van de 421.000 
kinderen die het in Nederland betreft volgens CBS-cijfers. De subsidieronde is speciaal 
gericht op het thema ‘Samen opvoeden’. Een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut 
naar verborgen armoede laat zien dat het balansmodel op drie levensterreinen belangrijk 
is: persoonlijk leven, sociaal leven en maatschappelijk leven. 
Opgroeien in armoede heeft negatieve effecten op kinderen bijvoorbeeld zich ongelukkig 
voelen, minder presteren op school of minder toegang tot informatie, sport en recreatie. 
Het Kansfonds financiert tot 2018 projecten en die krijgen € 50.000 gespreid over drie 
jaar. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 
1. Welke initiatieven lopen er al in Eindhoven op het gebied van aanpak ‘kinderen in 
armoede’ gericht op kinderen en dan wel specifiek op de gebieden persoonlijk leven, 
sociaal leven en maatschappelijk leven? 
 
2. Welke initiatieven lopen er al in Eindhoven op het gebied van aanpak ‘kinderen in 
armoede’ gericht op opvoeders en dan wel specifiek op de gebieden persoonlijk leven, 
sociaal leven en maatschappelijk leven? 
 
3. Kunt u aangeven welke initiatieven er op dit gebied lopen voor de doelgroep dakloze 
jongeren en dan wel specifiek op de gebieden persoonlijk leven, sociaal leven en 
maatschappelijk leven? 
 
4. Welk initiatief gaat u voor 15 september indienen bij het Kansfonds. Indien u geen 
initiatief indient wilt u dan motiveren waarom u dat niet doet? 
 
Wij kijken uit naar uw antwoorden, 
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Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1. Welke initiatieven lopen er al in Eindhoven op het gebied van aanpak ‘kinderen in 

armoede’ gericht op kinderen en dan wel specifiek op de gebieden persoonlijk 
leven, sociaal leven en maatschappelijk leven? 

 
Samen met partners in de stad zijn er van uit de sociale basis initiatieven met de focus 
op kinderen en opvoeders. Zo worden er in de zomervakantie kindervakantieweken 
georganiseerd en andere activiteiten waaraan kinderen gratis deel kunnen nemen. Rond 
de feestdagen zorgt onder meer de Stichting Samen voor Eindhoven voor cadeautjes 
voor kinderen in kwetsbare gezinnen. Ook zijn er kledingruil initiatieven in de stad. Hier 
kunnen ouders te klein geworden kinderkleding ruilen voor grotere maten. Denk 
bijvoorbeeld aan Krijg de kleertjes en Litha’s Local. Bovendien worden 
vrijwilligersorganisaties op de mogelijkheden gewezen die gezinnen hebben om een 
beroep te doen op allerlei vormen van inkomensondersteuning zoals de 
Meedoenbijdrage. Zo kunen kinderen deelnemen aan het reguliere verenigingsleven. 
Naast deze initiatieven gebeurt er in de sociale basis ook veel wat niet door de 
gemeente wordt geregistreerd. Denk hierbij aan het geven van kleding of eten aan 
iemand in de buurt bijvoorbeeld. Inwoners helpen en ondersteunen elkaar als 
vanzelfsprekend binnen de sociale basis, zonder dat de gemeente zich hier in mengt. 
 
Vanuit het armoedebeleid wordt er subsidie verleend voor gezinnen met kinderen aan 
het Jeugdsportfonds JSF, het Jeugdcultuurfonds (JCF) en Stichting Leergeld Eindhoven 
(SLE). Deze organisaties, die vaak bij de gezinnen thuis komen, werken nauw samen 
met WIJeindhoven. Beide partijen weten elkaar goed te vinden. De generalist bekijkt, 
afhankelijk van de situatie, welke aanpak er nodig is. Daarbij wordt zowel gekeken naar 
de positie van het kind als die van de opvoeder(s).  
 
2. Welke initiatieven lopen er al in Eindhoven op het gebied van aanpak ‘kinderen in 

armoede’ gericht op opvoeders en dan wel specifiek op de gebieden persoonlijk 
leven, sociaal leven en maatschappelijk leven? 

 
Zie hier voor het antwoord onder vraag 1.  
 
3. Kunt u aangeven welke initiatieven er op dit gebied lopen voor de doelgroep 

dakloze jongeren en dan wel specifiek op de gebieden persoonlijk leven, sociaal 
leven en maatschappelijk leven? 

 
Via Neos loopt er het project Changes. Dat biedt een speciale aanpak voor 
zwerfjongeren in Eindhoven en omgeving. De aanpak richt zich op jongeren tussen 18 
en 23 zonder vaste woon of verblijfplaats. De uitvoering vindt plaats door drie 
organisaties: Neos, Leger des Heils en GGzE. Daarnaast zijn een aantal 
samenwerkingspartners betrokken zoals: Novadic-Kentron, Gemeente, DOOR en 
onderwijsinstellingen etc. Het project is in 2012 gestart en loopt in 2016 door. Het richt 
zich op trajectbegeleiding van A t/m Z en een snelle doorstroom naar zelfstandig wonen.  
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4. Welk initiatief gaat u voor 15 september indienen bij het Kansfonds. Indien u geen 
initiatief indient wilt u dan motiveren waarom u dat niet doet? 

 
Gelet op de initiatieven, de samenwerking met en tussen organisaties en de aanpak 
(WIJeindhoven) die we in de stad al hebben zien wij als gemeente geen aanleiding om 
bij het Kansfonds een aanvraag in te dienen. Overigens is door het Rijk in de 
subsidievoorwaarden ook aangegeven dat aanvragen bij voorkeur niet door 
overheidsorganisaties worden ingediend. Mocht er echter vanuit de Stad een initiatief  
worden ingediend dat bijdraagt aan verbetering van de positie van kinderen dan staan 
wij uiteraard open om hierin te participeren. 
 
Eindhoven, 12 juli 2016 


