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Motie Raadsleden armoede laten ervaren ~'C' ~~~~-~^

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 19 december 2019;

overwegende dat:
- 4,8 %van de Doetinchemmers op of ander de armoedegrens leeft (Bronx SCP);
- 7%van de kinderen in Doetinchem op of onder de armoedegrens leeft (Bronx SCP);
- leven in armoede zorgt voor continue stress bij zowel volwassenen als kinderen;
- stresshormonen een van de grootste remmers zijn in de ontwikkeling van kinderen;
- je door stress minder goed afgewogen beslissingen maakt en meer korte termijn gericht

bent;
- armoede nog niet overal erkend en herkend wordt;
- wij als raad een voorbeeld moeten zijn, als ook een uithangbord;
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besluit de griffie op to dragen:
- een informatieve raad to organiseren over armoede en de gevolgen hiervan;
- hiervoor partners die veel met armoede to maken hebben uit to nodigen (denk bijvoorbeeld

aan Voedselbank, Mini Manna, Pad, kledingbank, BvFO, etc.) alsmede ervaringsdeskundigen;

en besluit tevens:
- de negatieve gevolgen van leven in armoede to erkennen;
- uit to spreken dat het ons streven is om in onze mooie gemeente armoede uit to bannen;
- minimaal vijf raadsleden aan to wijzen die twee weken gaan leven met het budget van

iemand in armoede (volgens de normtabellen van de Voedselbank Doetinchem en Mini
Manna);

- het door hen bespaarde bedrag in die twee weken to doneren aan een of meerdere van
onze partners die veel met armoede to maken hebben;

- de bevindingen van die twee weken terug to koppelen in de informatieve raad over
armoede;

- deze zelfde terugkoppeling ook to doen aan de lokale media die hebben toegezegd dit to
willen ondersteunen (Omroep Gelderland/Regio 8);

en gaat over tot de orde van de dag.
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