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- ( R o o s e n d a a l Raadsmededeling 
^ :-8 mi 2015 

Datum: Nr.: 
Van: hiet college van burgemeester en wettiouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: Cor Janissen, E. Jacobs, H. Hermans, A. van Meer, T. de Wit, M. Schoones, Rob Groen en Toon  

Scliijven 
Onderwerp: Integraal armoede- en minimabeleid 
Bijlage: geen 

Inleiding 
Het is de ambitie van tiet college om armoede - sociale uitsluiting- zoveel als mogelijk tegen te gaan. 
Om die reden is tiet huidige armoede- en minimabeleid in beeld gebracht. 
Tenslotte ligt er de motie van de raad van 5 november 2014 die vraagt om een armoedebeleid in het 
voorjaar 2015 te presenteren. 
Vanwege de samenhang met de Veranderagenda Sociaal Domein is gel<ozen voor een gelijl<tijdige 
presentatie 

Doel 

Met deze raadsmededeling informeren wij u over het armoedebeleid. 

Informatie 
Met het armoedebeleid wordt beoogd 

a. Toename bereikbaarheid van en de tevredenheid over voorzieningen op gebied van 
armoedebestrijding. 

b. De bijzondere bijstand toegankelijker te maken. 
c:—Adeqaate-venmjzing-naarpnjfessionatsrofTjndersteuriing-in-hetvoorliggerid-veld: 
d. Vroegtijdige signalering van armoedeproblematiek. 
e. Samenwerking en afstemming tussen alle partijen die met armoedeproblematiek te maken 

hebben en contacten hebben met het voorliggend veld. 
Net zoals alle andere gemeenten ziet de gemeente Roosendaal zich geconfronteerd met de toename 
van een aantal zorgtaken op het gebied van de nieuwe Wmo, De Jeugdwet en de Participatiewet, 
terwijl dat gepaard gaat met een forse financiële taakstelling. 
Niettemin heeft het college besloten om vanuit hun ambitie en de beoogde resultaten geen verdere 
bezuinigingen in het armoedebeleid door te voeren en het huidige voorzieningenpakket intact te laten. 
Daarnaast zullen we de armoedeproblematiek als speerpunt gaan integreren in ons zorgprogramma. 
Concreet door meer in te zetten op vroegtijdige signalering via bijvoorbeeld de wijkteams in het kader 
van vitale wijken en dorpen. 
Specifiek om de bijzondere bijstand toegankelijker te maken heeft het college tevens besloten om het 
zogenaamde drempelbedrag bijzondere bijstand af te schaffen per 1 juli 2015. 
Op dit .moment zijn per cliënt elke 12 maanden de eerste € 12g,- aan kosten bijzondere bijstand altijd 
voor eigen rekening. 
De drempel wordt letterlijk weggehaald en de bijzondere bijstand wordt toegankelijker gemaakt. 
Bijkomend voordeel is de administratieve lastenverlichting voor de uitvoering. 
Men hoeft niet langer een registratie bij te houden van dit drempelbedrag. 

De afschaffing van het drempelbedrag bijzondere bijstand is vastgesteld als algemene beleidslijn. 
Formalisering en publicatie vindt op een later moment plaats met een (technische) actualisatie van de 
beleidsregel bijzondere bijstand. 

Voor wat betreft afschaffing van het drempelbedrag bijzondere bijstand bedragen de kosten 
€ 150.000,- op jaarbasis. 
Financiële dekking kan worden verkregen uit het minimabeleid onder nummer 6614003-442312. 
Er is daarvoor binnen dit budget een structurele ruimte. 



Vervolg (procedure) 
De afschaffing van het drempelbedrag bijzondere bijstand is vastgesteld als algemene beleidslijn. 
Formalisering en publicatie vindt op een later moment plaats met een (technische) actualisatie van de 
beleidsregel bijzondere bijstand. 

Zaken ter bevordering van adequate verwijzingen, vroegtijdige signalering, inschakeling van het 
voorliggend veld en samenwerking tussen alle partijen behoeven geen nadere besluitvorming, maar 
zijn daardoor niet minder belangrijk. 
Er zullen daarvoor in de komende tijd in het kader van de integraliteit op meerdere fronten acties 
uitgezet worden, concreet de brede samenwerking opgezocht worden en onderzoeken plaatsvinden. 
Dit moet ook bijdragen aan toename van de bereikbaarheid. 
Ter ondersteuning hiervan zal een extern communicatieplan opgesteld worden. 
Qua acties zal bijvoorbeeld ingezet worden op vroegsignalering binnen de schuldhulpverlening. 
Dat zou gerealiseerd kunnen worden met de inrichting van een voortraject in bijvoorbeeld 'de 
Toegang". 
Qua onderzoek zal bijvoorbeeld bekeken gaan worden of uitvoering van de bijzondere bijstand binnen 
het Werkplein blijft of wellicht beter lokaal gepositioneerd zou kunnen worden, ook gekoppeld aan 'de 
Toegang'. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 

H. Polderman 
De wethouder voor Zorg 


