
 

 

 

 

Motie Hengelo c.s. Doorbraak forceren voor het bevorderen van kansengelijkheid, 

leefbaarheid en veiligheid in onze gemeenten 

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 16 juni 2021, 

Constaterende 

 dat ondanks alle inzet van betrokken organisaties nog steeds geldt dat waar je woont 

of het gezin waarin je geboren wordt veelal bepalend is voor de kansen die je krijgt in 

jouw leven; 

 dat allerlei onderzoeken hebben aangetoond dat de kwetsbare inwoners en gezinnen 

in onze samenleving in de meeste gevallen te maken hebben met een stapeling van 

problemen (armoede, schulden, werkeloosheid, criminaliteit), achterstanden in 

ontwikkeling en gezondheid en de weg naar de overheid en de hulpverlening moeilijk 

weten te vinden; 

 dat deze sociale problemen en achterstanden vaak doorgegeven worden aan 

volgende generaties; 

 dat de kloof tussen kansarme en kansrijke Nederlanders groter wordt, waardoor de 

sociale samenhang en solidariteit in onze samenleving meer onder druk komt te 

staan met als gevolg dat dit de invloed van parallelle samenlevingen (ondermijning) 

en het wantrouwen tussen burgers en overheid kan vergroten. 

Overwegende 

 dat het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) heeft aangetoond dat deze 

integrale, langjarige, lokale aanpak duurzaam effect sorteert;  

 dat deze problematiek in vrijwel alle gemeenten in Nederland voorkomt en niet alleen 

is voorbehouden aan deze 15 gemeenten1; 

 dat nu het moment is aangebroken om een doorbraak te forceren en daarvoor is een 

langjarige gemeentelijke inzet en bijbehorende ondersteuning van het Rijk nodig om 

de opgebouwde achterstanden in te lopen, maar ook om verder afglijden te 

voorkomen; 

 dat het noodzakelijk is dat het Rijk gemeenten langjarig financieel in staat stelt om 

samen met maatschappelijke partners, woningbouwcorporaties, het bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen passende maatregelen te treffen die passen bij de omvang van 

de brede problematiek van hun kwetsbare inwoners en gezinnen.  

  

                                                

1 die vanuit het programma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ van het ministerie van BZK in aanmerking komen voor middelen voor 

Stedelijke Vernieuwing 



 

 

Verzoekt het bestuur: 

 deze oproep voor een langjarige integrale landelijke aanpak met een passend 

structureel financieel arrangement om echt een doorbraak te kunnen forceren te 

ondersteunen zodat kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid bevorderd wordt in 

alle grote, middelgrote en kleine gemeenten die te maken hebben met deze 

problematiek;  

 daartoe in overleg te gaan met gemeenten en BZK om te komen tot een passend 

programma waarin de criteria geobjectiveerd worden waarmee recht wordt gedaan 

aan het feit dat bovengenoemde problematiek in veel gemeenten om aanvullende 

ondersteuning vanuit het rijk vraagt; 

 daarmee uit te spreken dat het recht op kansengelijkheid van een gezin of een 

jongere in iedere gemeente evenveel waard is. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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