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Agendapunt 3 

MOTIE 12 

Een effectief armoede- en schuldenbeleid 
 

De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 5 november 2014, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het Raadsvoorstel Programmabegroting 2015 
 
Constaterende dat: 

 Middels de extra middelen van het Rijk ook de opdracht aan gemeenten is meegegeven de 

intensivering van het armoede- en schuldenbeleid in breder perspectief te bezien; 

 Het college in 2014 en 2015 de extra middelen inzet voor de bestrijding van armoede bij kinderen; 

 Het college ter intensivering van het armoedebeleid ook vanaf 2016 en verder jaarlijks € 351.000 

toevoegt aan dit beleid, maar nog geen concrete besteding van deze middelen heeft voorgesteld; 

 Er vele gemeentelijke partners actief zijn in het kader van armoedebestrijding en ondersteuning van 

minima, zoals Traverse, AlleeWonen en Humanitas; 

 Er vele maatschappelijke initiatieven bestaan in het kader van armoedebestrijding en ondersteuning 

van minima, zoals de Stichting Leergeld, Stichting Paul en de Voedselbank; 

 Het college van B&W aangeeft dat het minimabeleid goed aansluit bij de ontwikkelingen in het 

sociaal domein en onderzoekt of er aanpassingen in het minimabeleid nodig zijn. 

 

Van mening zijnde dat: 

 Hierbij een integrale aanpak, waarin de regierol van gemeenten versterkt wordt en publiek-private 

samenwerking en kennisdeling bevorderd wordt daarbij van groot belang is;  

 Een effectief lokaal armoede- en schuldenbeleid daarom noodzakelijk is, met maatwerk voorop; 

 Een effectief lokaal armoede- en schuldenbeleid daadwerkelijk werkt als: 

o het aanbod effectief is,  

o alle groepen worden bereikt,  

o er gezamenlijke uitgangspunten zijn,  

o er een duidelijke taakverdeling is en duidelijk is wie verantwoordelijk is,  

o de verbindingen tussen en de samenwerking met de organisaties versterkt wordt, 

o de informatie-uitwisseling op orde is, 

o op wijk- en dorpsniveau wordt gewerkt. 

 

Verzoekt het college om: 

 Uiterlijk voor de behandeling van de Lentebrief in 2015, na consultatie van de relevante lokale 
partners en betrokkenen, een plan van aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad ter intensivering 
van de bestrijding van armoede en schulden; 

 In dit plan van aanpak nadrukkelijk aandacht te besteden aan:  
o het bereiken van gezinnen met kinderen, werkende minima, ouderen en zzp’ers, 
o preventie en vroegsignalering in het licht van schulden, 
o de inzet van vrijwilligers; 

 De kosten van bovenstaande te dekken uit de huidige budgetten die beschikbaar zijn voor het 
armoede- en schuldenbeleid (minimabeleid) en uit de hierboven aangehaalde extra middelen. 

en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Namens, 
PvdA   Michael Yap  
GroenLinks  Klaartje Koenraad 


