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Culturele en sportieve participatie

Heerlen/Posterholt, 21 mei 2016
Geacht College,
Vriendelijk vraagt de Cliëntenraad Roerdalen uw aandacht voor het navolgende.
Begin mei 2016 publiceerde het CBS nieuwe gegevens over de armoede in Nederland,
die schrikbarend is toegenomen. Vooral het aantal kinderen dat onder de
armoedegrens moet opgroeien, neemt weer vooroorlogse vormen aan. Het CBS meldt
immers dat bijna 1 op de 8 kinderen in Nederland in armoede opgroeit.
In 2014 leefden 421.000 kinderen in een gezin met een laag inkomen. Ze moeten van
zo weinig geld rondkomen, dat bijvoorbeeld nieuwe kleren, op vakantie gaan, sport en
muziekles voor hen niet vanzelfsprekend zijn, aldus het CBS. Dit komt neer op 12%
van de kinderen. Van hen waren er 131.000 die al vier jaar of langer in zo'n situatie
zaten. Het aantal arme gezinnen stijgt sinds 2010, toen de gevolgen van de
economische crisis goed merkbaar werden. In de jaren daarvoor was er een daling.
Het aantal kinderen dat van een laag inkomen moet leven is nu terug op het niveau
van 2005. Het CBS spreekt zelf niet over 'armoede', omdat dat een subjectief begrip is
en omdat er veel afhangt van persoonlijke omstandigheden. In plaats daarvan
gebruikt het CBS termen als 'een laag inkomen' of 'kans op armoede'. De grens is
afhankelijk van de gezinssamenstelling: voor een stel met twee kinderen lag de lageinkomensgrens in 2014 op 1.920 euro netto per maand."1
In deze gemeente leven zelfs 13% van de kinderen in armoede. De overheid heeft de
plicht om zorg te dragen voor deze kinderen, vooral als gekeken wordt naar artikel 27
van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de VN: 'Elk kind heeft recht op
een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele,
morele en maatschappelijke ontwikkeling.'
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Het is evident dat die bepaling ook voor ons land en onze gemeente geldt. In
Roerdalen is Stichting Leergeld al actief om kinderen uit minimagezinnen toch
maatschappelijk, cultureel, muzikaal én sportief te laten deelnemen, hetgeen de CRR
zeer apprecieert, maar er kan meer gedaan worden.
Uit informatie bleek dat het Jeugdcultuurfonds wel in de gemeente Roermond actief is,
maar niet in de gemeente Roerdalen. Cultuurdeelname door jong én oud, waarover
later meer, zorgt voor de ontwikkeling van creativiteit, het ontwikkelen van smaak en
visie over culturele vormen, brengt tegenstellingen samen, verbindt mensen, vergroot
het concentratie- en leervermogen, en zodoende de participatie én kansen van de
toekomstige generatie. Kunst en cultuur kent alleen maar winnaars, en dat is beter
voor het zelfvertrouwen en groepscohesie.
We onderschrijven de taken en toegevoegde waarde van het Jeugdcultuurfonds, zoals
zij dat op haar website omschrijft:

“Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen
volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds
maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder
draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen.”
De werkwijze is als volgt:

“Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 450 per kind, per
cursusjaar. Dit bedrag kan afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren.
Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al
betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling
waar het kind les heeft.”
En: “Sinds de oprichting van het Jeugdcultuurfonds is het aantal kinderen dat door ons

geholpen is, spectaculair gegroeid:
2009: 147 kinderen / 2010: 586 kinderen / 2011: 1264 kinderen / 2012: 2320 kinderen /
2013: 3454 kinderen / 2014: 4979 kinderen / 2015: 6308 kinderen”.2
Wij zien voor het Jeugdcultuurfonds een toegevoegde waarde voor de Roerdalense
jeugd en jongeren, en wij adviseren u om met dit fonds contact op te nemen en een
convenant op te stellen, zodat ook kunst en cultuur bereikbaar blijven voor de hele
Roerdaalse jeugd. De consulenten zijn op de hoogte van de persoonlijke
gezinssamenstelling en situatie, en zouden hierin een actieve rol moeten spelen. De
gemeentelijke consulenten zouden volgens ons de bij hen bekende
uitkeringsgerechtigden sowieso moeten informeren over de mogelijke aanvullende
inkomensvoorzieningen – zowel op landelijk als op lokaal niveau. In de praktijk
gebeurt dat naar onze mening echter te weinig; daarin kan verbetering worden
aangebracht.
Voorts is het evident dat de volwassen minima ook moeten kunnen participeren. Uit
de beleidsdocumenten blijkt dat dit in Roerdalen geen prioriteit heeft en dat betreuren
wij ten zeerste. Immers, ook voor volwassenen geldt dat culturele en kunstzinnige
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ontplooiing het welbevinden bevordert. Bovendien heeft ook de overheid een
grondwettelijke én verdragsrechtelijke taak in dezen te vervullen, want volgens art. 22
lid 3 GW en art. 15 IVESCR moet de overheid zorgdragen voor maatschappelijke en
culturele ontplooiing. Een inkomen op bijstandsniveau is onvoldoende om volwaardig
en humaan in deze maatschappij te kunnen participeren. Een lidmaatschap van een
leesclub van de openbare bibliotheek kost op jaarbasis al € 140,00; een te groot
bedrag voor cultuurminnende minima. Laat staan een cursus edelsmeden of keramiek
bij de ECI Cultuurfarbriek; sport en muziek zijn eveneens onbetaalbaar.
We verzoeken het College én de Raad om dit probleem op te lossen door geld voor
culturele activiteiten beschikbaar te stellen. De Klijnsma-gelden zouden hier voor
gebruikt kunnen worden, het is tenslotte bestemd voor minima. Uit de evaluatie van
de minimafondsen van onze gemeente begrijpen we dat er sprake is van een
overschot. Dat zou heel goed hiervoor gebruikt kunnen worden. We adviseren u in dit
kader een (pro)actief beleid te voeren.
We hopen dat u onze adviezen opvolgt en werk maakt van een lokale samenleving
waarin eenieder volwaardig kan deelnemen, zonder dat maatschappelijke status een
belemmering vormt; op naar een inclusieve samenleving dus.

Mocht u onze inbreng bij dit onderwerp op prijstellen, dan zijn we graag bereid
daaraan onze bijdrage te leveren.
Namens de Cliëntenraad Roerdalen,

Met vriendelijke groet,

mr. G.C. van Elk

drs. N. van Poll

voorzitter

secretaris
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