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Gelet ophetfeitdatEekloéénvandehoogstearmoede-enkinderarmoedecijfersheeftinVlaanderenen
Overwegende dat
Uit een stud¡e van de 308 Vlaamse gemeenten blijkt dat Eeklo op de kinderarmoedebarometer 6 op 7 scoort;
Overwegende dat
Eeklo in de kansarmoede index van Kind & Gezin 1,6,1,%
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behaalt en dit sinds 2006 met 4,3%ois gestegen (in 2006

Lt,8%l;
Overwegende dat
de Vlaamse Regering op basis van die kinderarmoedebarometer aan de 70 slechts scorende gemeenten een structurele
subsidie toekent en die subsidie voor Eeklo 34.342,64 euro bedraagt;
Overwegende dat

Het OCMW door de drastische verlaging en bevriezing van het budget zich in een financieel precaire situatie bevindU
datzelfde Ocmw zich focust op de besteding van zijn investeringsbudget en voor het overige moet besparen;
Overwegende dat
De bestrijding van armoede en kinderarmoede niet enkel afhankelijk mag zijn van het al dan niet ontvangen van subsidies;
Ovenlrregende dat

Het Pact 2O2O stelt dat tegen 2020 het aantal kinderen dat geboren wordt in armoede moet worden gehalveerd en het
algemeen armoederisico in Vlaanderen met 30% moet dalen;
Overwegende dat

ln het Vlaams actieplan de lokale besturen expliciet worden erkend als de spil voor een lokaal inclusief en geÏntegreerd
beleid ter bestrijding van de armoede;
Overwegende dat
Het belangrijk is voldoende.financiële middelen aan armoedebestrijding toe te wijzen en die zoveel mogelijk in te zetten op
acties die werkelijk het verschil maken;
Overwegende dat
Alle acties over de beleidsdomeinen heen op elkaar dienen te worden afgestemd in samenspraak met
de verschillende partners die werken met mensen in armoede;

BESLUIT

Eeklo moet duidel'rjk standpunt innemen dat de bestrijding van armoede en kinderarmoede de prioriteit is binnen haar

beleid en dat het Stadsbestuur de doelstelling van het pact 2020 zal respecteren. Er moet één geïntegreerd, breed
gedragen lokaal armoedebestrijdingsplan opgemaakt worden waarin duidelijk is op basis van een gedetailleerde analyse
waar de armoede zich in Eeklo bevindt, welke de concrete acties zijn die genomen worden over de verschillende
beleidsdomeinen heen, met duidelijke toewijzing van materiële en financiële middelen, welke termijnen daaraan zijn
gekoppeld en hoe / wanneer tussentijdse evaluaties zullen gebeuren om na te gaan welke de effectieve resultaten zijn en
hoe kan worden bijgestuurd.
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Armoede en kinderarmoedebestrijding is prioritair binnen het Beleid van de Stad Eeklo (201a-2018)
Er wordt een lokaal armoedebestrijdingsplan opgemaakt.
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