
 
 

AANGENOMEN MET 28 STEMMEN VOOR EN 3 STEMMEN TEGEN (VVD) 
MOTIE 33 

Van vangnet naar uitweg 
 
De raad van de gemeente Roosendaal in vergadering bijeen op 21 juli 2016 over de kadernota 2017. 
 
Overwegende dat:  

 Er op 1 juli jongstleden opnieuw een kamerbrief is verschenen over het voorkomen 
en bestrijden van armoede en schuldenproblematiek; 

 Dat daarmee armoede en schuldenproblematiek hoog op de landelijke politieke 
agenda staat; 

 Dat in de gemeente Roosendaal tenminste 3000 huishoudens onder de lage 
inkomensgrens leven; 

 Dat in de kamerbrief gesteld wordt dat kinderen in ieder geval nooit de dupe mogen 
worden van de problematiek van hun ouders; 

 Dat armoede van generatie op generatie overgaat; 
 
Van mening zijnde dat: 

 Er in Roosendaal al veel activiteiten en maatregelen zijn die armoede en 
schuldenproblematiek dienen te bestrijden, maar dat de samenhang niet altijd 
duidelijk is; 

 Er te weinig monitoring en effectmeting is om zicht te krijgen op de doelmatigheid 
van de verschillende maatregelen en activiteiten; 

 Dat armoedebeleid naast een vangnet ook een duurzame uitweg moet bieden uit 
armoede en schulden;  

 Er nog geen integrale aanpak is vastgesteld, waarbij armoedebeleid in samenhang 
met schuldhulpverleningsbeleid, wmo-beleid, jeugdbeleid, huisvestingsbeleid, re-
integratiebeleid, laaggeletterdheid en gezondheidsbeleid  wordt beschreven;  

 Met een integrale aanpak gestuurd kan worden op effecten van activiteiten en 
maatregelen en dat daarmee op termijn chronische armoede in Roosendaal 
uitgebannen kan worden; 

 De Klijnsma-middelen nog steeds niet structureel zijn en daarom structurele 
middelen uit de eigen wmo-gelden beschikbaar moeten komen; 
 

Verzoekt het college: 

 Vóór 1 december 2016 aan de gemeenteraad van Roosendaal een integrale 

beleidsnotitie armoede- en schuldhulpverleningsbeleid aan te bieden; 

 In deze beleidsnotitie te benoemen de benodigde structurele middelen voor de 

integrale aanpak in de begroting 2017 en verder.  
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