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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de bespreking van de beleidsnota Armoede 2009-2014;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Ingrid Lieten;
– gelet op:
1° de toenemende armoedeproblematiek in Vlaanderen;
2° het gegeven dat één op tien Vlamingen moet leven van een inkomen onder de
armoedegrens;
3° de toenemende kinderarmoede, op welk gebied ons land het vijfde slechtste cijfer in
Europa haalt en één kind op vijf, jonger dan zes, blijkt op te groeien in armoede;
4° het hogere armoederisico voor alleenstaanden (21,7%) en 65-plussers (22,3%);
5° het gegeven dat energie- en gezondheidsschulden en de gemakkelijke kredietfaciliteiten vaak aan de basis liggen van de armoedeproblematiek;
6° het nieuwe gegeven dat ook de middenklasse wordt getroffen door armoede ten
gevolge van de financiële en economische crisis en de stijgende werkloosheid;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° een structureel beleid inzake armoede uit te werken met doelgerichte maatregelen
om de stijgende groep mensen die leven in armoede, uit de maatschappelijke onzekerheid te halen;
2° niet alleen mooie principes te huldigen maar tevens duidelijk gedefinieerde en
meetbare doelstellingen voorop te stellen en daarvoor voldoende budgetten ter
beschikking te stellen;
3° daarbij bijzondere aandacht te besteden aan alleenstaande ouders, die vaak een
lager inkomen hebben en een groter risico lopen om in de armoede terecht te
komen;
4° het horizontaal inclusief beleid inzake armoedebestrijding te versterken inzake:
a) een Vlaams werkgelegenheidsbeleid dat erop gericht is zoveel mogelijk mensen
werk te bezorgen;
b) een toegankelijk en betaalbaar onderwijs;
c) openbaar vervoer;
d) huisvesting;
e) rechtsbedeling voor iedereen;
5° gezien de bijzondere rol van de eerstelijnshulpverlening, die belangrijke actoren op
het vlak van armoedebestrijding bijzonder te ondersteunen;
6° vanwege de grote gevolgen van armoede op het geestelijk welbevinden, de centra
voor geestelijke gezondheidszorg aan te moedigen bijzondere aandacht te besteden
aan mensen die leven in armoede;
7° meer initiatieven te nemen ter ondersteuning van de schuldbemiddeling en structurele maatregelen uit te werken om oplossingen ten gronde te bieden;
8° daarbij in overleg met de federale overheid te onderzoeken op welke wijze de vaak
ruime kredietfaciliteiten kunnen worden beperkt;
9° initiatieven te nemen om het gebrek aan informatie over de verschillende mogelijkheden inzake dienstverlening weg te werken en erover te waken dat alle vormen
van dienstverlening voldoende laagdrempelig zijn om zo alle mogelijke hindernissen op het vlak van toegankelijkheid uit de weg te ruimen;
10° naar aanleiding van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting 2010 prioriteit te geven aan de toenemende kinderarmoede en meer financiële middelen vrij te maken om die structureel te bestrijden;
11° het gezegde ‘Arm zijn maakt ongezond en ongezond zijn maakt arm’ indachtig, in
het kader van gezondheidsbevordering bijzondere aandacht te besteden aan het
dichten van de gezondheidskloof;
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12° te streven naar meer homogene bevoegdheidspakketten zodat Vlaanderen volledig
bevoegd wordt voor de armoedebestrijding en zo eindelijk een coherent en doeltreffend beleid kan voeren om de armoedeproblematiek ten gronde aan te pakken en zodat er eindelijk structurele maatregelen kunnen worden genomen inzake
armoedebestrijding.
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