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Onderwerp

Motie van de leden Simons, De Fockert, Bloemberg-Issa, La Rose, Ceder, Flentge en
Kiliç inzake een onderzoek naar de mogelijkheid voor een éénouder-punt in
Amsterdam
Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over de publicatie Armoede bij alleenstaande ouders van het
Sociaal en Cultureel Planbureau (Gemeenteblad afd. 1, nr. 244).
Constaterende dat:
− 1 op de 4 mensen in de bijstand een alleenstaande ouder is;
− 77% van de eenoudergezinnen in Nederland op of onder de armoedegrens leeft;
− Eenoudergezinnen hierdoor de grootste kans op armoede hebben in Nederland;
− Alleenstaande ouders vaak aangewezen zijn op laagbetaald werk waarvan
kinderopvang moeilijk te betalen is;
− Alleenstaande ouders geen partner hebben die ze financieel en emotioneel kan
ondersteunen;
− Er verreweg in de meeste gevallen een alleenstaande vrouw aan het hoofd van
het gezin staat (in 87% van de gevallen);
− Een groot deel van de arme alleenstaande ouders een niet-westerse
migratieachtergrond heeft;
− Seksisme en racisme vaak nog voor extra complicaties zorgen voor
alleenstaande moeders om een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven.
Overwegende dat:
− Het voor alleenstaande ouders moeilijk is om uit de armoedespiraal te komen;
− Armoede vaak voor sociale isolatie zorgt, en dit stress en psychische problemen
met zich mee kan brengen;
− De problemen waar alleenstaande ouders mee te maken krijgen vaak
gecompliceerd en veelvuldig zijn;
− Er gericht beleid mist dat deze ouders een beter baanperspectief en een betere
arbeidsmarktpositie biedt;
− Er te weinig structurele psychologische en sociale ondersteuning is voor deze
kwetsbare groep Amsterdammers;
− Om het welzijn van het kind te verbeteren, er ook aan het welzijn van de ouder
gewerkt moet worden;
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Het huidige beleid niet toereikend is in het bieden van structurele en
intersectionele ondersteuning aan deze kwetsbare groep mensen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. Te onderzoeken met welke specifieke economische en sociale problemen
alleenstaande ouders in Amsterdam te maken krijgen.
2. Te onderzoeken hoe het huidige beleid niet toereikend is in het bieden van
structurele en intersectionele ondersteuning aan deze kwetsbare groep mensen.
3. De mogelijkheid voor specifieke ondersteuning te onderzoeken, bijvoorbeeld in de
vorm van een éénouder-punt, waarin sociale, psychologische, en economische
ondersteuning samenkomen om de overlappende problematiek die deze
kwetsbare groep mensen tegenkomt structureel aan te pakken.
4. Te onderzoeken hoe deze ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een
éénouder-punt, de toegang tot de arbeidsmarkt en de economische
zelfredzaamheid van alleenstaande ouders zou kunnen verbeteren.
5. De resultaten van deze onderzoeken terug te koppelen aan de raad.
De leden van de gemeenteraad

S.H. Simons
T.C. de Fockert
J.F. Bloemberg-Issa
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