
Schriftelijke vragen provinciale bijdrage Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds 

 

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over de steeds groter wordende groep 

mensen in onze samenleving die op of onder de armoedegrens leven. Vooral het groeiend aantal 

kinderen wat in armoede moet opgroeien is ontoelaatbaar. Voor de Partij van de Arbeid staan gelijke 

kansen voor iedereen voorop, juist ook in een tijd waarin de ongelijkheid toeneemt. De kansen die je in 

je jeugd krijgt zijn vaak bepalend voor je leven op latere leeftijd. Kinderen die in armoede opgroeien 

kunnen vaak niet mee sporten en krijgen minder toegang tot cultuur- en muziekonderwijs. Wij zijn van 

mening dat ieder kind zijn of haar talent moet kunnen ontwikkelen en inzetten om in de samenleving 

mee te kunnen doen. Het moet er niet toe doen uit welk gezin een kind komt, arm of rijk. Onlangs heeft 

staatssecretaris Klijnsma nog eens 100 miljoen euro extra uitgetrokken om kinderen ‘mee te laten doen’. 

Gemeenten krijgen hiervoor de mogelijkheid om een extra inzet te plegen. Het Jeugdsportfonds en het 

Jeugdcultuurfonds zijn instanties die veel kinderen uit armegezinnen in staat stellen om mee te kunnen 

doen. De provincie draagt tot 1-1-2018 financieel bij aan deze fondsen. De Partij van de Arbeid stelt dat 

ook na 2017 deze organisaties hun goede werk voort moeten kunnen zetten. Zij bestrijden namelijk 

kinderarmoede en bevorderen deelname aan de samenleving. Dat moet onze volle steun behouden.  

Mede om die reden hebben wij de volgende vragen: 

1. Kan het college van Gedeputeerde Staten ons melden hoeveel kinderen in Gelderland in 

armoede opgroeien? 

2. Zijn gedeputeerde Staten het met de Partij van de Arbeid eens dat er vanuit de provinciale inzet 

voor het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds een belangrijk bijdrage aan de participatie van 

kinderen in een armoedesituatie wordt geleverd? 

3. Is het juist dat per 1-1-2018 de provinciale bijdrage aan genoemde fondsen wordt stopgezet? 

4. Zo ja, wat is de reden om per 1-1-2018 de provinciale bijdrage niet te continueren? 

5. Beide fondsen hebben prestatieafspraken met de provincie gemaakt. Wat is de voortgang in 

deze prestatieafspraken en kunnen op basis hiervan de overeenkomsten verlengd worden? 

6. Kan het College aangeven wat de reden is geweest om het Jeugdsportfonds niet te betrekken bij 

het Gelders sportakkoord?  
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