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Maastricht, 11 mei 2016 
 
Betreft: vragen ex. Artikel 48 RvO omtrent stand van zaken uitvoering motie ‘’In armoede opgroeiende 
jeugd’’ dd. 3 november 2015 
 
 
Geacht college, 
 
Op 3 november nam de gemeenteraad een motie naar aanleiding van het gegeven dat 19% van de 
Maastrichtse kinderen in armoede opgroeit.  Kort samengevat verzoekt de motie het College: 
 
I. op wijk- en schoolniveau in kaart te brengen wat de kenmerken en omvang van de in armoede 

opgroeiende jeugd zijn; 

II. met of namens de Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk in overleg te treden met het Kabinet 

omtrent een financiering van het onderwijsachterstandenbeleid die recht doet aan de hier 

aanwezige problematiek;  

III. de raad uiterlijk in het voorjaar van 2016 nader te berichten over de voortgang hiervan en over de 

wijze waarop aan het Maastrichtse onderwijsachterstandenbeleid meer kracht gegeven kan 

worden.” 

Sindsdien hebben we vernomen dat de GGD een onderzoek doet om in kaart te brengen waar het 
probleem zich zichtbaar voordoet. Over de overige acties heeft GroenLinks vragen gesteld in de 
informatieve ronde op 5 april. Daarop is nog geen antwoord ontvangen en ook de brief naar aanleiding van 
deze ronde dd 28-04-2016 biedt geen verdere duidelijkheid.  
Vandaar dat wij u de volgende vragen voorleggen, hierin natuurlijk ook aangespoord door de recente 
berichtgeving over de zorgelijke toekomst die kinderen die opgroeien in armoede , wacht.  
 

1. Deelt u de urgentie van het vraagstuk en de oplossingsrichting die in de motie wordt gesuggereerd. 

2. Wanneer zijn de resultaten van het GGD-onderzoek beschikbaar; heeft u al een beeld in welke 

wijken de problematiek het zwaarste is? 

3. Met welke Zuid-Limburgse gemeenten heeft u contact gehad om het gevraagde beleid landelijk te 

bepleiten; wat waren de reacties van die gemeentes en wat hebben provinciale en landelijke 

contacten opgeleverd? 

 
Met vriendelijke groet 
Namens de fractie van GroenLinks, 
 
Gert Jan Krabbendam 
Marlise Korsten 


