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Amendement!

Stadscamping Minima
De gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op dinsdag 6 november 2018,

Constaterende dat:
•
•
•
•
•

ledereen in Nederland op vakantie moet kunnen, maar dat minima gezinnen dit vaak niet
kunnen omdat vaak al het geld opgaat aan noodzakelijke levensbehoeften.
Bekend is dat armoede veel stress oplevert in gezinnen o.a. doordat de eerste levensbe
hoeften in gevaar zijn.
De mogelijkheid om er even tussenuit te gaan en even onbezorgd te kunnen genieten er
niet of nauwelijks is voor ouders en kinderen uit minima gezinnen.
Er in Hengelo de nodige gezinnen zijn die een weekje weg heel goed kunnen gebruiken.
Er een mooi initiatief ligt vanuit de Hengelose samenleving om wat te doen voor de minima
in de stad.

Overwegende dat:
•

•

•
•
•

•
•

•

In steeds meer steden een stadscamping wordt georganiseerd om gezinnen in dat soort
omstandigheden een mogelijkheid te bieden om door middel van een kleine vakantie even
aan de dagelijkse stress te ontsnappen.
Een week vol plezier in de zomervakantie een enorm positief effect heeft op de kinderen
uit deze gezinnen en daarmee op de ouders/verzorgers. Zij kunnen ook een keer op school
iets over hun vakantie vertellen.
1weekje vakantie voor deze gezinnen van grote toegevoegde waarde is.
Gezocht wordt naar een locatie/terrein waar ingerichte tenten komen te staan voor maxi
maal vijftien gezinnen die een week kunnen kamperen.
Gestreefd wordt om diverse organisaties/bedrijven te benaderen t.b.v. sponsoring in geld
dan wel natura door het leveren van voorzieningen en dat er gewerkt wordt met een flink
aantal vrijwilligers.
Er activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen maar ook de volwassenen. Dat o.a.
samen het avondeten bereidt en genuttigd wordt.
De ervaringen van Zwolle gebruikt worden waar inmiddels twee keer zo'n camping georga
niseerd is. Hier gebleken is dat er voor het genoemde aantal gezinnen een bedrag nodig is
van 5000 euro.
De organisatie van de stadscamping in Hengelo eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen
voor de organisatie van de stadscamping in 2019. Deze organisatie gaat voor volgende ja
ren ondernemers benaderen met de vraag of zij vaste sponsor willen zijn door 100 euro
per jaar beschikbaar te stellen om daarmee herhaling mogelijk te maken.

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

Amendeert het voorstel als volgt:
•
•

Voor de stadscamping € 5.000 te reserveren in de begroting 2019 en dit ten laste te bren
gen van het budget Kindpakket.
Een ambtenaar aan te wijzen als contactpersoon en vraagbaak voor de initiatiefnemers
vanuit de Cliëntenraad Minima Hengelo.

En gaat over tot de orde van de dag.
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