Enquête armoedebestrijding gezinnen met kinderen
1.

2.

HOE WORDEN KINDEREN IN ARME GEZINNEN IN UW GEMEENTE IN STAAT GESTELD
OM MAATSCHAPPELIJK TE PARTICIPEREN? (Ga uit van de situatie in 2010. Meerdere
antwoorden mogelijk)


a. De gemeente verstrekt voorzieningen in natura aan kinderen in arme gezinnen.



b. Kinderen in arme gezinnen kunnen voor bepaalde kosten bij de gemeente een
financiële bijdrage aanvragen.



c. Er zijn gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen voor huishoudens met
een laag inkomen waarvan ook kinderen gebruik kunnen maken (het gaat hier om
verstrekkingen in natura of geld die niet uitsluitend voor kinderen bedoeld zijn)



d. Er zijn door de gemeente gesubsidieerde of gefaciliteerde particuliere fondsen die
zich richten op kinderen.



e. De gemeente creëert collectieve voorzieningen voor kinderen. Denk aan
trapveldjes in buurten met relatief veel lage inkomens, voorlichting over geldzaken op
scholen of websites voor jongeren.



f. De gemeente zet in op vroegtijdige signalering van armoede en schulden specifiek
voor arme gezinnen met kinderen.



g. Geen van bovenstaande voorzieningen



h. Anders, namelijk:

WAT DOET UW GEMEENTE OM HET GEBRUIK VAN DE IN VRAAG 1 GENOEMDE
VOORZIENINGEN TE STIMULEREN? (Ga uit van de situatie in 2010. Meerdere antwoorden
mogelijk)


a. Informatie op internet



b. Verspreiding van folders, brochures, posters e.d.



c. Formulierenbrigade



d. Voorlichting over minimaregelingen aan intermediairen zoals hulpverleners,
scholen, centra voor jeugd en gezin en sportverenigingen.



e. Persoonlijke brieven (al dan niet met vooringevuld aanvraagformulier)
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3.



f. Ambtshalve toekenning



g. Anders, namelijk:

HOEVEEL KINDEREN IN ARME GEZINNEN MAAKTEN GEBRUIK VAN
PARTICIPATIEBEVORDERENDE MAATREGELEN VAN DE GEMEENTE?
Specificeer dit per jaar. Het gaat hier om participatiebevorderende maatregelen zoals bedoeld
in vraag 1 en het convenant ‘Kinderen doen mee!’.
3.1. Kinderen in 2007: ……
3.2. Kinderen in 2008: …….
3.3. Kinderen in 2009: ……..
3.4. Kinderen in 2010 (t/m april): …….

4.

WELKE DOELSTELLINGEN HEEFT UW GEMEENTE?
Ga uit van de situatie in 2010
4.1. De gemeente zet zich in om het aantal kinderen in arme gezinnen dat niet
maatschappelijk participeert met (tenminste) ……% terug te brengen (vul percentage
in).
4.2. De doelgroep betreft alle kinderen in de leeftijd van ….. tot …. jaar in gezinnen met
een laag inkomen (vul leeftijden in).
4.3. U kunt hier een aanvulling of toelichting geven op de doelstellingen van uw
gemeente:

5.

WAT HEEFT DE GEMEENTE EXTRA GEDAAN OF KUNNEN BEREIKEN MET HET
ONDERTEKENEN VAN HET CONVENANT EN DE EXTRA FINANCIËLE MIDDELEN?
(meerdere antwoorden mogelijk)



Er is geen verandering ten opzichte van de voorgaande situatie



Meer kinderen worden bereikt



Kinderen krijgen een grotere bijdrage



Anders, namelijk:
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6.

MIDDELEN VOOR ARMOEDEBESTRIJDING ONDER GEZINNEN MET KINDEREN
6.1. Hoe besteedde uw gemeente de extra middelen voor 2008 en 2009 voor
armoedebestrijding onder gezinnen met kinderen?
(Het gaat hier om de doeluitkering van in totaal € 80 mln, beter bekend als de
‘Aboutalebgelden’. Klik hier voor de beschikbare budgetten voor uw gemeente. Één
antwoord mogelijk)
 De extra middelen werden niet aangewend voor armoedebestrijding onder kinderen


De extra middelen werden deels aangewend voor armoedebestrijding onder kinderen.



De extra middelen werden 100% aangewend voor armoedebestrijding onder
kinderen.

6.2. Zette de gemeente (daarnaast) in 2008 en 2009 andere gemeentelijke middelen in
voor armoedebestrijding onder gezinnen met kinderen?


Nee



Ja

6.3. Hoe verhoudt het door de gemeente vrijgemaakte budget voor 2010 zich tot het
budget van vorig jaar?


Er is voor 2010 geen budget vrijgemaakt



Het budget is kleiner geworden



Het budget is ongeveer hetzelfde gebleven



Het budget is verruimd

6.4. Is al (ongeveer) duidelijk wat het budget is voor volgend jaar (2011) ?


Ja, het budget wordt lager dan in 2010



Ja, het budget blijft ongeveer hetzelfde



Ja, het budget wordt verruimd



Nee, het budget is nog niet bekend

6.5. U kunt hier desgewenst een toelichting geven op de door de gemeente ingezette
middelen:
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7.

WELKE BELEMMERINGEN ONDERVINDT DE GEMEENTE IN DE UITVOERING VAN
(EIGEN) MAATREGELEN?

8.

OPMERKINGEN
Heeft u opmerkingen over deze vragenlijst of het armoedebeleid in uw gemeente?

9.

WILT U PER E-MAIL EEN TERUGKOPPELING ONTVANGEN VAN DE RESULTATEN VAN
HET ONDERZOEK?


Ja



Nee
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