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Uitvoering lntegraal Armoedebeleid 2019

Kennisnemen van
De stand van zaken m.b.t. armoedebestrijding in Roosendaal en de activiteíten die in 2019 worden
uitgevoerd.

lnleiding
Tijdens de commissievergadering van 15 november 2018 heeft wethouder Koenraad toegezegd u te
informeren over de voortgang van de aanpak armoedebestrijding in Roosendaal. Via deze
raadsmededeling wordt uitvoering gegeven aan deze toezegging en informeren wij u over de

activiteiten die het college in 2019 onderneemt.

Ontwikkelingen vragen om een nieuwe koers
ln de periode2OL2-2OL7 is het risico om in armoede te geraken toegenomen, Dit risico was het hoogst

bij mensen met een lager opleidingsniveau. Als gevolg van het economisch herstel laten de ramingen
van het CPB voor 20L8 en 2019 een daling zien van het aantal huishoudens dat in armoede leeft.
Mensen die langdurig in armoede leven (vier jaar of langer) hebben echter het minste kans om zich aan

de armoede te onttrekken. Leven in armoede is ook nog eens ongezond. Het gaat vaak samen met
depressies, chronische aandoeningen, minder tevredenheid en een kortere levensduur. Kinderen die

opgroeien in armoede blijken op school minder te presteren, overtreden vaker de regels en zijn onzeker
door de schaamte die armoede met zich meebrengt. Zij hebben een aanzienlijk grotere kans op ook
hun volwassen leven arm te zijn, dan leeftijdsgenoten die niet in armoede opgroeien.

ln december 2017 heeft het college het lntegraal Armoedebeleid vastgesteld. Het armoedebeleid gaat

uit van de centrale visie dat armoede meer is dan een tekort aan inkomen alleen. Het bieden van een
goed vangnet blijft noodzakelijk, maar de kern van het armoedebeleid ligt in het bestrijden en

voorkomen van uitsluiting op verschillende levensdomeinen (werk, wonen, onderwijs, vrije tijd). Onze

huidige voorzieningen voorzien in aanvullingen op het inkomen, stabiliseren situaties bij
problematische schulden en maken participatie (van vooral) kinderen mogelijk. Dit zijn verzachtende
maatregelen zonder dat de omstandigheden direct veranderen, zonder dat de armoedesituatie wordt
opgelost. Deze situatie wil het college niet in stand houden.

Visie en ombitie 2019 en verder
Het college wil met name de groep mensen die langdurig in armoede leeft nieuw perspectief bieden
en laten zien dat ook zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van Roosendaal.

We doen daarbij een beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid, maar niet voordat we met
zorg en ondersteuning hebben geïnvesteerd in het hervinden van het zelfvertrouwen, veerkracht en

zelfregie. Empowerment is nu eenmaal een voorwaarde voor participatie, en niet andersom. Het

college verschuift daarom de focus van het armoedebeleid van 'het verbeteren van voorzieningen'



naar 'het versterken van verb¡ndingen en een duurzame aanpak van de armoedeproblematiek'. Onze
ambitie is dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft in 2030 is gehalveerd.

Er is een belangrijke taak weggelegd voor sociaal professionals om hulp en ondersteuning te bieden aan
mensen die als gevolg van armoede al tijden langs de kant staan. Het versterken van het zelfbewustzijn
en het bevorderen van de eigen regie vraagt om ondersteunen op basis van vertrouwen en
gelijkwaardigheid. lnvesteren in vaardigheden en (nieuw) gedrag. De kinderombudsman adviseert
bijvoorbeeld om meer te investeren in de thuissituatie van kinderen. Naast participatie op school, sport
en cultuur en educatie over omgaan met geld, is vooral een veilige en stabiele thuissituatie, zonder
spanningen, van essentieel belang voor een (financieel) gezonde toekomst.

Consequenties
ln 2018 nieuwe koers ingezet
Bestrijding van armoede is niet eenvoudig. Het vraagt om effectief samenspel tussen gemeente,
professionals, werkgevers, maatschappelijk partners, bewonersinitiatieven, minima zelf en hun
netwerken. Het versterken van bestaande netwerken en deze uitbreiden met nieuwe partners is dan
ook een belangrijke succesfactor in de nieuw ingezette koers om armoede op te lossen. Met dat doel
zijn in december twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd over het thema armoede. Het inspireren
en betrekken van anderen gebeurt het beste vanuit een sterk netwerk met een duidelijk doel en
duidelijk boodschap. Elkaar leren kennen op bijeenkomsten als deze en het belang van
armoedebestrijding met elkaar delen en bespreken versterkt de samenhang tussen partners.

Als gevolg van de nieuw ingezette koers zijn 2018 de mogelijkheden voor het opzetten van een
Buddynetwerk naar voorbeeld uit Antwerpen verder verkend. lnmiddels zijn de voorbereidingen voor
werven van buddy's gestart. We hopen dat in het eerste kwartaal de eerste buddy's aan de uitgebreide
training voor het buddytraject kunnen starten. De pilot wordt uitgevoerd door de Roosendaalse
Uitdaging in samenwerking met Wijzijn, Humanitas en St. Leergeld. Uitvoering van de pilot kan binnen
de bestaande armoedemiddelen worden uitgevoerd.

U itvoeri ngsprog ra m ma 2019
We blijven investeren in de bekendheid en toegankelijkheid van voorzieningen. We vragen gebruikers
van deze voorzieningen ons daarbij te adviseren. En we richten ons meer op het voorkomen van
armoede bij volgende generaties door in te zetten op kennis, vaardigheden en gedrag van mensen in
armoede. De doelgroep kinderen en jongeren heeft daarbij onze speciale aandacht. We stimuleren en
faciliteren initiatieven van bewoners die vanuit eigen ervaring met problemen anderen helpen en
activeren. We bevorderen lotgenoten contact, ruildiensten en maatjesprojecten. Er ontstaan zo nieuwe
sociale infrastructuren op buurtniveau die mensen (ook de meest kwetsbaren) uit hun sociaal isolement
halen.

Dit resulteert in een aantal doelstellingen voor 201.9:

L Het gebruik van voorzieningen en regelingen vergroten
2. Ontwikkelen van een passend aanbod van armoedevoorzieningen
3. Vergroten van het aantal mensen dat de juiste ondersteuning krijgt
4. Het verkleinen van het aantal mensen dat in een isolement verkeert vanwege armoede



Het vergroten van de

bekendheid van
voorzieningen en regelingen

,/ 3x uitbrengen van een

Armoedekrant
./ Armoedevoorzieningenkaart
,/ Groepsgesprekken met

professionals en

ervaringsdeskundigen

Het gebruik van
voorzieningen en
regelingen vergroten

Het verbeteren van de

toegankelijkheid van
voorzieningen en regelingen

,/ 2x netwerkbijeenkomst met
kennisdeling als centraal thema

/ Het ondersteunen en positioneren

van het Netwerk
Armoedebestrijding Roosendaal

Het stimuleren en faciliteren
van onderlinge afstemming
en samenwerking van de

netwerkpartners

Het herijken van de ketenzorg
m.b.t. schuldhulpverlening

,/ Actualiseren van het beleid

schuldhulpverlening
/ Herdefiniëren taken

schuldhulpverlening
./ Aanbesteding schuldhulpverlening

Ontwikkelen van een
passend aanbod van
armoedevoorzieningen

,/ Uitvoering geven aan de regionale
pilot vroegsignalering

/ Werkgevers betrekken bij het
armoedebeleid

Het vroegtijdig signaleren van

en acteren op zorgwekkende
signalen

,/ Deskundigheidbevordering van

sociaal professionals op het gebied

van langdurige armoede

Vergroten van het
aantal mensen dat
tijdig juiste
ondersteuning krijgt

Ontwikkelen van een

oplossingsgerichte ma nier
van ondersteunen
Het helpen creëren van een

nieuwe sociale infrastructuur
(community)

,/ Het ondersteunen van

bu u rtin itiatieven
/ Uitvoering geven aan Buddyproject
,/ Het betrekken van werkgevers in

het midden en kleinbedrijf

Het verkleinen van het
aantal mensen dat in
een isolement
verkeerd vanwege
armoede

ActivíteitDoel

De activiteiten die in 2019 in het kadervan armoedebestrijding worden uitgevoerd passen binnen het

beschikbare budget. Om de ambitie van 2030 te realiseren wordt in de eerste helft van 2019 de

ingezette koers verder uitgewerkt in een strategie 2020- 2030. Deze strategie wordt geconcretiseerd

in een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

Communicatie
De strategische aanpak wordt samen met stakeholders vormgegeven. De input die is geleverd door de

aanwezigen tijdens de twee netwerkbijeenkomsten in december is en wordt gebruikt bij de uitvoering

van de activiteiten in 2019 en verder. We geven in 2019 zeker een vervolg aan het samenkomen met
partners. Op 13 juni wordt de 2d" netwerkbijeenkomst Armoede gehouden.

Eind januari is een nieuwsbrief Armoede verstuurd naar alle netwerkpartners met als doel het

netwerk te informeren over actuele ontwikkelingen en het op de hoogte te brengen van initiatieven

en voorzieningen in Roosendaal om zodoende verbindingen tot stand brengen.



Vervolg(proceduref
De raad wordt voor de zomer geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma 2019 en
de strategie voor de langere termijn.

Bijlagen

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede vo de te hebben geïnformeerd
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