
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
De Rekenkamer West-Brabant is door de gemeente Roosendaal ingesteld om onderzoek te doen 
naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde 
bestuur, alsmede van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de 
gemeente worden bekostigd.   
 
Als gevolg van de economische ontwikkelingen zijn bij veel huishoudens ingrijpende veranderingen 
opgetreden in de inkomenssituatie. In aanvulling op de meer algemene inkomensondersteunende 
maatregelen door het Rijk kunnen gemeenten, in het kader van het armoedebeleid, voor deze 
huishoudens een belangrijke rol spelen. Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamer West-Brabant 
daarom onderzoek uitgevoerd naar het armoedebeleid in de gemeente Roosendaal. De centrale 
onderzoeksvraag bij dit onderzoek luidt:  
 
“In hoeverre is het armoedebeleid bij de gemeente als doeltreffend en doelmatig aan te merken?” 

 

Beoogd effect 
Op basis van het onderzoek komt de Rekenkamer West-Brabant tot de volgende aanbevelingen:  

 
1. Alhoewel de Rekenkamer beseft dat de mogelijkheden tot betere afstemming op het niveau 

van de gemeente beperkt zijn wordt wel geadviseerd om jaarlijks bij het verschijnen van de 

Miljoenennota de daarin voorgenomen beleidsmaatregelen te analyseren en te bezien of en in 
hoeverre deze van invloed kunnen zijn op het gemeentelijk beleid. 

 
2. Geadviseerd wordt om te komen tot een kadernota armoedebeleid, en in die beleidsnota en 

de beleidsnota’s op aangrenzende terreinen expliciet in te gaan op de onderlinge samenhang 
en afstemming in beleid. 

 
3. Geadviseerd wordt om de oorzaken van de lage arbeidsparticipatie en de relatief hoge 

armoedeproblematiek in samenhang te analyseren en zo tot samenhangend beleid te komen. 
Vanuit dat perspectief kunnen daarbij tevens verbanden worden gelegd met economisch 
beleid en onderwijsbeleid. 

 
4. Geadviseerd wordt om een communicatieplan op te stellen om het bereik binnen de 

doelgroepen te verbeteren. 
 

5. Geadviseerd wordt om maatschappelijke organisaties doorlopend te informeren over 
(wijzigingen in) het aanbod van regelingen en afspraken te maken over de wijze van 
signalering en doorverwijzing. 

 
6. Geadviseerd om binnen de ontwikkeling van een integrale aanpak binnen het sociaal domein 

ook na te gaan of en in hoeverre financiële problematiek onderdeel uitmaakt van een bredere 
problematiek en langs welke aanpak die problematiek tot een oplossing kan worden gebracht. 

 
7. Geadviseerd wordt om binnen de bredere aanpak in het sociaal domein ook te voorzien in 

aanbod van cursussen voor het aanleren van financiële vaardigheden. 
 

8. Geadviseerd wordt om doelen en doelgroepen van het armoedebeleid zodanig te 
concretiseren dat hiermee richting wordt gegeven aan het beleid en door een daarop 
afgestemde informatievoorziening controle op het behalen van de doelen mogelijk wordt 
gemaakt. 

 
9. Geadviseerd wordt kennis te nemen van de aanbevelingen van het Nibud en deze te 

betrekken bij de verdere ontwikkeling van het minimabeleid.  
 



  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

De aanbevelingen van het Nibud zijn:  
1. De reeds bestaande regelingen continueren 
2. Een algemene peuterspeelzaalvergoeding voor minima verstrekken 
3. Het bestaan van inkomensondersteunende maatregelen actief naar buiten brengen 
4. Binnen de individuele inkomenstoeslag rekening houden met verschil in kosten tussen 

paren met jonge en oudere kinderen 
5. Aan volwassenen een tegemoetkoming verstrekken in de kosten van sportieve en/of 

sociaal-culturele activiteiten 
 

Financiën 
Geen opmerkingen. 

 

Communicatie 
De Rekenkamer West-Brabant heeft het conceptrapport voor bestuurlijk hoor en wederhoor aan het 
college aangeboden. De reactie van het college is integraal in de eindrapportage opgenomen. In een 
nawoord in de eindrapportage geeft de Rekenkamer West-Brabant aan met instemming kennis te 
hebben genomen van de reactie van het College. 

 

Bijlagen 
 Eindrapportage onderzoek Armoedebeleid gemeente Roosendaal 
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