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Extra schepje erop, tegen groei armoede
De armoede is in Tilburg, ondanks alle inspanningen, fors gegroeid. De gemeenteraad wil
in elk geval meer kinderen helpen. Ook met een reeks andere moties geeft ze al sturing
aan de plannen voor 2017.
TILBURG, STEPHAN JONGERIUS

Frustrerend feit: terwijl de gemeente van alles probeert om het aantal Tilburgers 'zonder
perspectief' te verminderen, is de armoede in de stad gegroeid. Zat in 2010 12,8 procent van
de huishoudens onder de armoedegrens, vorig jaar was dat 16,7: dat zijn 17.092
huishoudens, ruim 4.000 erbíj.
De stijging is in lijn met de landelijke trend en vooral te wijten aan de economische
situatie en het inkomensbeleid van het Rijk, constateren B en W in de jaarstukken. "Er is
geen directe lijn te leggen tussen onze acties en een stijging of daling van de armoede."
Voor de gemeenteraad is het niettemin aanleiding er op één punt een schepje
bovenop te doen. Wethouder Hans Kokke (SP) moet een plan maken om te zorgen dat arme
kinderen in focuswijken meer gebruik maken van de meedoenregeling voor bijvoorbeeld
sport, muziek of dans.
In Groeseind en Stokhasselt bijvoorbeeld wordt maar 39 procent bereikt, Tilburgbreed is dat 62 procent van de 6.500 kinderen in armoede. "Vooral het feit dat maar 1.200
kinderen gebruikmaken van stichting Leergeld is verontrustend", zegt indiener Yusuf Celik.
Een greep uit de andere resultaten tot nu toe van de behandeling van de
perspectiefnota, het voorschot op de begrotingsbehandeling in het najaar :
 Een onderzoek naar de mogelijkheid om de eigen bijdrage voor de WMO, vooral een
probleem voor chronisch zieken, te verlagen (Joris Bengevoord, GroenLinks).
 Een plan van aanpak om de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met
beperkingen te vergroten (Rein Valk, CDA).
 Bezien of subsidie mogelijk is voor een kwalitatief sterk kennis- en expertisecentrum
rond emancipatie (Nathalie Nijs, GroenLinks, onder luide bijval van een delegatie van
Feniks).
 Onderzoek naar speciaal Tilburgs loket voor veteranen, zodat ze zonodig zorg kunnen
krijgen bij posttraumatische stress (Erik Blommestijn, D66).
Postperron
 Nagaan of er een levendige plint kan komen onder het postperron aan de Spoorlaan
(belofte aan Cecile van Berkel, CDA).
 Er komt mogelijk een havenmeester voor de Piushaven die als een soort lintenmanager
het gebied moet promoten en activiteiten coördineren (belofte aan Frans van Aarle,
Lokaal Tilburg).
 Om een einde te maken aan verwarring over de regels bij de Milieustraat worden die
verhelderd en aangepast (idem).
 Een aantal milieuparkjes wordt opgeknapt en verbeterd (belofte aan Jan van Beurden,
OPA).
 Er komt een ludieke aanpak om mensen te stimuleren restafval beter op te ruimen, ook
bij evenementen (belofte aan Hans Smolders, LST).
 Er komt een lokale klimaatverordening met jaarlijkse doelstellingen voor vermindering
broeikasgassen en energiebesparing (Yusuf Celik, PvdA).

