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Geachte voorzitter en leden van de sociale raad, 
 
 
Hartelijk dank voor het door u uitgebrachte advies inzake de  “Evaluatie Gelijke Kansenfonds 2017-
2019” onder kenmerk 20/014. Wij betrekken u ook graag bij het vervolg.  
 
We constateren dat u in het algemeen achter de voorgestelde aanpak voor een vervolg staat en dat 
doet ons deugd. Het bevestigt dat de voorgestelde, maar zeker nog verder te ontwikkelen weg de goede 
is. De nadruk die u hierbij legt op geduld, op tijd, onderschrijven we volledig. Het vasthouden aan een 
ingeslagen weg, het bestendigen van methodes en vooral van betrokken mensen is essentieel om succes 
te kunnen boeken. En dan nog zal het jaren duren voor resultaten écht zichtbaar zijn.  
 
Uw opmerking dat de term 'pilot' daarmee niet de goede is, is dan ook terecht. Dit is aangepast naar 
'lokaal project'. Juist om daarmee te benadrukken dat dit de aanpak dáár, op dát moment is, en het niet 
de verwachting is dat we een blauwdruk voor een aanpak over de hele stad creëren. Wel nemen we 
natuurlijk leerzame elementen mee voor volgende lokale projecten.  
En inderdaad, het steeds wegen van de inzet van (beperkte) tijd en middelen ten opzichte van de 
resultaten is daarbij van groot belang. Zonder twijfel zal ook de gemeenteraad hier kritisch naar blijven 
kijken. Tegelijkertijd blijft het onze overtuiging dat het doorbreken van intergenerationele armoede 
alleen kind voor kind kan gebeuren.  
 
U geeft aan dat we niet kunnen verwachten dat al snel antwoorden kunnen worden gegeven. Na een 
jaar zijn er immers, zoals al aangegeven, zeker nog geen resultaten te verwachten. We zijn het daar mee 
eens. Benadrukt zal worden dat het om eerste bevindingen gaat en niet meer.  
 
U geeft aan dat Bestaanszekerheid ook kan bestaan uit de zekerheid van de aanwezigheid van 
inkomensondersteunende voorzieningen. Voor wat betreft het doorbreken van intergenerationele 
armoede onderschrijven we dit - juist om van daaruit maatwerk te kunnen bieden. Uw advies om de 
Stichting Leergeld als hét loket voor aanvragen op dit terrein te beschouwen nemen we dan ook zeker 
over.    
 
Tenslotte benoemt u het belang van het betrekken van inwoners bij beleid en uitvoering. Ook daar we 
het volledig mee eens. Om kinderen stappen te kunnen laten zetten is het van belang aan te sluiten bij 
hún wensen en motivatie. Daarom hechten we ook veel waarde aan de gevoerde (en te voeren!) 
gesprekken met de Jongeren Welzijnsraad. Uw tip om ook de ATD Vierde Wereld Nederland Beweging 
te betrekken nemen we zeker mee.  
 



Tot slot: zoals steeds houden we u op de hoogte van het vervolg. Ook de vormgeving van de lokale 
projecten zullen we met u delen.  
 
 
Hoogachtend,  
 
namens het college, 
 
 
 
A. Lahlah 
wethouder 
 


