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Datum 31 januari 2017

Onderwerp Overnemen aanbevelingen armoedebeleid van de
Rekenkamer

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling Nee

Beleidsterrein Sociaal Domein armoedeproblematiek

Portefeuillehouder Wethouder van Poppel

Schriftelijke vraag

We hebben het rapport en de aanbevelingen van de rekenkamer ontvangen. Het college geeft in het rapport in
haar reactie soms geen duidelijke acties weer op de aanbevelingen.

We hebben dan ook de volgende vragen voor de wethouder om de acties duidelijk te maken:

Bij aanbeveling 3 wordt geadviseerd "een analyse en samenhangend beleid te maken voor arbeidsparticipatie
voor mensen rond het sociaal minimum inkomen, waarbij door de rekenkamer aangeraden wo¡dt een politieke
afweging te maken om instrumenten zoals mogelijkheden tot l<wijtschelding en het veienen van compensatie bij
uitstroom naar werk in te zetten"
De reactie van het college is:" We zullen deze aanbeveling meenemen"

Vraaq I
Bent u voornemens daadwerkelijk, en zo ja op welke termijn, instrumenten als kwijtschelding en compensaties
inzetten om een uitweg uit de armoedeval mogelijk te maken en arbeidsparticipatie te stimuleren, of moet u de
afweging nog maken? Wat is het veruvachte benodigde budget voor deze instrumenten?

Bij aanbeveling 4 gaat het over de aanbevelingen van het NIBUD, waar bij punt 4.4 aanbevolen wordt om
"rekening te houden met verschillen in kosten tussen paren met jonge en oudere kinderen."
Reactie college: "we zullen dit in overweging nemen"
Uit het ondezoek van de rekenkamer blijkt dat vooral gezinnen met oudere kinderen maandelijks 257 tot304
euro substantieel tekort komen tov andere doelgroepen.

Yraas 2
Bent u voornemens direct ervoor te zorgen dat doelgroepen die substantieel tekort komen zoals paren met
oudere kinderen extra ondersteuning krijgen? lndien nee,.waarom niet? lndien ja welke ondersteuning en wat is
het venruachte benodigde budget?

Het NIBUD adviseert bij haar 5d" aanbeveling (4,5) ook "Aan volwassenen een tegemoetkoming te verstrekken in
de kosten voor sportieve en/of sociaal-culturele activiteiten."
Reactie college: " Ook dit zullen we in ovenrueging nemen, aangezien we dit zelf ook al hadden geconstateerd".

Vraaq 3
Bent u voomemens een tegemoetkoming te verstrekken aan volwassenen in de kosten voor sportieve en/of
sociaal-culturele activiteiten? lndien nee, waarom niet? lndien ja, op welke termijn, in welke vorm en wat is het
venruachte benodigde budget?

Aanbeveling 5 en 6 van de rekenkamer gaan vooral over communicatie en informeren.
Reactie college: "eind 2016 hebben we reeds een campagne gehouden en die gaan we jaarlijks herhalen, dus
we doen het al"
Deze beide aanbevelingen hebben ook te maken met het feit dat de rekenkamer constateert dat er een nieuwe,
snel groeiende groep armoede ontstaat bij werkenden (laagbetaalde of deeltijdbanen, zzp-ers en kleine
ondernemers).

Vraaq 4
Wat gaat het college doen om in de bestaande communicatie en informatie deze nieuwe groep werkenden met
armoede te signaleren en te bereiken?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,
Charl Goossens en Yvonne de Beer



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

Vraag I
Bent u voornemens daadwerkelijk, en zo ja op welke termijn, instrumenten als kwijtschelding
en compensaties inzetten om een uitweg uit de armoedeval mogelijk te maken en
arbeidsparticipatie te stimuleren, of moet u de afweging nog maken? Wat is het verwachte
benodigde budget voor deze instrumenten?
Bij aanbeveling 4 gaat het over de aanbevelingen van het NIBUD, waar bij punt 4.4 aanbevolen
wordt om "rekening te houden met verschillen in kosten fussen paren met jonge en oudere
kinderen."
Reactie college: "we zJllen dit in overweging nemen"
Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat vooral gezinnen met oudere kinderen
maandelijks 257 tot 304 euro substantieel tekort komen tov andere doelgroepen.

Op 25 januarijongstleden vond een themabijeenkomst plaats met de raad over het integrale
armoedebeleid.
ln deze avond is uiteengezet dat we het armoedebeleid vorm willen geven in nauw overleg met de
raad, adviesraad sociaal domein en het voorliggend veld waaronder burgerplatforms. Dit betekent dat
we een proces ingaan wat tijd en aandacht vraagt. ln de eveneens uitgelegde tijdsplanning gaan we
er van uit dat we medio september met een uitgewerkt advies kunnen komen. Uitdrukkelijk is
aangeven dat de uitkomsten van de rekenkamer in dit proces betrokken zullen worden.
Aanbeveling 4 gaat ons inziens vooral over het leveren van maatwerk in bepaalde gevallen/situaties.
Ook dit is een aandachtpunt dat we nadrukkelijk zullen meenemen. Met de notie dat dit soms op
gespannen voet staat met wet- en regelgeving en dit kan vragen om essentiële keuzes om hiervan af
te wijken.

Yraag2
Bent u voornemens direct ervoor te zorgen dat doelgroepen die substantieeltekort komen
zoals paren met oudere kinderen extra ondersteuning krijgen? lndien nee, waarom niet? lndien
ja welke ondersteuning en wat is het verwachte benodigde budget?
Het NIBUD adviseert bij haar 1de aanbeveling (4,5) ook "Aan volwassenen een
tegemoetkoming te verstrekken in de kosten voor sportieve en/of sociaal-culturele activiteiten."
Reactie college: " Ook dit zullen we in overweging nemen, aangezien we dit zelf ook al hadden
geconstateerd".

Zie antwoord vraag 1

Vraag 3
Bent u voornemens een tegemoetkoming te verstrekken aan volwassenen in de kosten voor
sportieve en/of sociaal-culturele activiteiten? lndien nee, waarom niet? lndien ja, op welke
termijn, in welke vorm en wat is het verwachte benodigde budget?
Aanbeveling 5 en 6 van de rekenkamer gaan vooral over communicatie en informeren.
Reactie college: "eind 2016 hebben we reeds een campagne gehouden en die gaan we

jaarlijks herhalen, dus we doen het al"
Deze beide aanbevelingen hebben ook te maken met het feit dat de rekenkamer constateert
dat er een nieuwe, snel groeiende groep armoede ontstaat bijwerkenden (laagbetaalde of
deeltijdbanen, zzp-ers en kleine ondernemers).

Zie antwoord vraag 1

Verder willen wij over communicatie opmerken dat mondelinge communicatie tussen professionals
onderling, professionals en inwoners en tussen inwoners onderling (bv door ervaringsdeskundigen)
de meest efficiënte manier is om inwoners over de mogelijkheden te informeren. Dit zullen wij
meenemen in zowel de aanpak om te komen tot een integraal armoedebeleid, waarbij
netwerkvorming een belangrijk onderdeel is als bij het vervolg.



Vraag 4
Wat gaat het college doen om in de bestaande communicatie en informatie deze nieuwe groep
werkenden met armoede te signaleren en te bereiken?

Zie antwoord vraag 1 en 3

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
Namens dezen,
Wethouder voor Jeug/, Volksgezondheid, , Welzijn, Zorg, Decentralisaties (coördinerend),

ø/
Corné van Pbppel
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