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KINDERARMOEDE

Bedankt burgemeester voor deze inleiding,

Als OCMW-voorzitter van Nieuwpoort en voorzitter van het OCMW-voorzittersoverleg Westhoek haal ik graag,
ook namens mijn collega-OCMW-voorzitters, nog een aantal aspecten aan die verband houden met de
kinderarmoedeproblematiek in onze regio.

Kinderarmoede is niet enkel een stedelijk fenomeen. Jammergenoeg komt het ook voor in onze plattelands- en
kustgemeenten. Gemiddeld werd er in 5 jaar tijd een toename vastgesteld van 27 % van het aantal West-
Vlaamse kinderen dat opgroeit in een gezin met laag inkomen. De sterkste toename van die kinderarmoede
doet zich echter voor in de meer landelijke gemeenten. In Vleteren, Zonnebeke en Lo-Reninge bijvoorbeeld
werd er toename van meer dan 50% vastgesteld. Ook in de drie kustgemeenten van de Westhoek merken we
op dat gemiddeld 10 % van de kinderen opgroeien in een gezin met een laag inkomen. In De Panne stijgt dat
cijfer zelfs naar gemiddeld 15%.

Kind en Gezin houdt ook cijfers bij onder andere over het aandeel kansarme geboorten ten opzichte van het
totaal aantal geboorten in de gemeente. Hiervoor toetsen zij bij de geboortebezoekjes een aantal
risicofactoren af zoals gezinsinkomen, opleiding en arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting, gezondheid,..
In de Westhoekgemeenten merken we een gemiddelde toename op van 5,5 % meer kansarme geboorten dan
pakweg 5 jaar geleden. En helaas blijven de cijfers stijgen. Dat tonen ook de cijfers voor Nieuwpoort aan: sinds
de laatste 5 jaar zijn er bij ons 4% meer kansarme geboorten.

Veel van de hier aanwezige lokale besturen zijn zich bewust van de toename van de kinderarmoede en nemen
reeds verschillende initiatieven om kinderarmoede te bestrijden. Wijzelf in Nieuwpoort bv. doen inspanningen
omtrent terugbetaling van eerste leeftijdsmelk, voorzien premies voor de aankoop van een babyuitzet en
pampers gekoppeld aan het organiseren van ontmoeting tussen kwetsbare ouders om hun sociaal netwerk te
versterken. Ook zijn wij gestart met een samenwerkingsverband Huis van het Kind OONIE waar in partnerschap
met de gemeente, het OCMW en ander organisaties die kinderen en ouders ondersteunen acties ingepland
worden onder meer ter bestrijding van kinderarmoede.

Als we dus spreken over kinderarmoede, dan moeten we vooral kijken naar de gezinnen waarbinnen die
kinderen opgroeien. Het gaat steeds om de gezinnen die kansarm zijn ten gevolge van problemen op
verschillende domeinen: zo is er vaak een combinatie van moeilijkheden op vlak van inkomen, onderwijs,
ontwikkeling van de kinderen, arbeidssituatie of opleiding van de ouders, huisvesting, gezondheid,... We
moeten dus bij de benadering van het thema kinderarmoede rekening houden met die gehele sociale context
van de kinderen.

Ik ben dan ook blij te lezen dat men in de Verklaring die wij straks met zijn allen ondertekenen de bestrijding
van kinderarmoede benadert: er worden inspanningen verwacht op vlak van onderwijs, huisvesting,
gezondheidsbeleid,… Het lokaal bestuur zal dus bij de verdere beleidsontwikkeling rekening dienen te houden
met alle moeilijkheden waar die gezinnen mee geconfronteerd worden.

Ik stel voor dat ik jullie niet langer in spanning houdt en dat wij overgaan tot de ondertekening van het
document. Mag ik vragen dat de gemandateerden van de gemeentes naar voor komen om hun handtekening
te plaatsen. De aanwezig pers mag indien gewenst foto’s nemen.

Wanneer iedereen de Verklaring ondertekend heeft wordt er nog een groepsfoto gemaakt.

Bedankt!


