
 

 

 

Raadsmededeling 

 

Datum: 29 juni 2021 Zaaknummer: 418194 

Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Wethouder Koenraad 

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 

Steller: Lieke Verstraaten 

Kopie aan: Maatschappij, Karen Duys 

Onderwerp: Stand van zaken themalijnen bestaanszekerheid 

Bijlage: - 

 
Kennisnemen van 
De stand van zaken van de themalijnen bestaanszekerheid.  
 
Inleiding   
In de raadsmededeling ‘Themalijnen Bestaanszekerheid’ van 21 april 2020 kondigde de Kwartiermaker 
Bestaanszekerheid de Themalijnen Bestaanszekerheid aan. Het afgelopen half jaar is, na het afronden van 
de opdracht van de kwartiermaker, verder invulling gegeven aan de themalijnen bestaanszekerheid. De 
gemeenteraad is toegezegd halfjaarlijks op de hoogte gehouden te worden door middel van een 
raadsmededeling. Met deze raadsmededeling wordt aan deze toezegging invulling gegeven. 
 
Informatie 
In deze raadsmededeling wordt u geïnformeerd over de voortgang van elke themalijn.   
 

1. Gedachtegoed BuddyLink verankeren 
Stichting BuddyLink is vanaf 1 januari als actief als zelfstandige stichting. Als zelfstandige stichting slaagt 
BuddyLink erin om duurzame relaties te realiseren met partners zoals WijZijn Traverse Groep, MEE West-
Brabant en Werkplein Hart van West-Brabant. Door ambassadeurs in deze organisaties komen er steeds 
meer vindplaatsen van kanszoekende buddy’s.  
 
BuddyLink is 24 juni gestart met een nieuwe lichting kansbiedende buddy’s die de opleiding tot Meester in 
Empowerment volgen. In dat kader vond er op 15 juni ook een inspiratiewebinar plaats voor mensen die 
mogelijk interesse hebben om kansbiedende buddy te worden. Er starten vier kansbiedende buddy’s met 
de opleiding. Naast de vier deelnemers, doen er drie hulpverleners (Buurtgezinnen, MEE West-Brabant en 
Werkplein Hart van West-Brabant) mee aan diverse workshops om een nog beter beeld te krijgen van het 
buddyschap en hoe onze buddy's opgeleid worden. Voor de opleiding in het najaar staan er al vier 
kansbiedende buddy’s op de wachtlijst. Voor het vinden van kansbiedende buddy’s wordt ingezet op 
samenwerking met het bedrijfsleven. De kansbiedende buddy’s kunnen zes weken na de start van de 
opleiding gematcht worden. 
 
Naast de start van de opleidingen wordt er gesproken met verschillende scholen over de start van een pilot 
(Davinci College, Curio, Associate Degrees Academie, Breda University of Applied Science).  
 
Dit jaar zijn er tot nu toe vijf (fysieke) buddykoppels gemaakt. Fysieke ontmoetingen waren de afgelopen 
periode lastig vanwege de coronamaatregelen. Met het versoepelen van de maatregelen en de start van 
een nieuwe opleiding wordt er weer meer mogelijk. In die periode heeft BuddyLink juist geïnvesteerd in de 
samenwerking met verschillende partners, scholen en het bedrijfsleven, waardoor zij steeds meer 
verankerd raakt de Roosendaalse samenleving. 
 
 
 



 

2. Quiet Community Roosendaal neerzetten 
Quiet Community Roosendaal is sinds eind vorig jaar een feit. Begin 2021 is gestart met de werving van 
leden, sponsoren, financiers en ambassadeurs. Quiet Community Roosendaal heeft een vliegende start 
gemaakt: inmiddels telt Quiet al 153 members, verdeeld over 23 huishoudens. Quiet Community 
Roosendaal is inmiddels gevestigd in het Huis van de Westrand. 
 
Op 1 juni 2021 waren er 14 sponsoren (bedrijven) en 3 supporters (particulieren) aan Quiet verbonden. Zij 
zorgden tot nu toe samen voor 118 matches, of te wel geluksmomenten. Matches zijn de producten, 
diensten en verwennerijen waar members via Quiet gebruik van hebben gemaakt. Voor een eerlijke 
verdeling van het aanbod wordt gebruik gemaakt van een online platform dat is ontwikkeld in opdracht van 
de landelijke organisatie.  
 
De doelstelling om Quiet Community Roosendaal neer te zetten is bereikt. De doelstelling van Quiet 
Community Roosendaal voor de komende periode is Quiet Community te verankeren in de Roosendaalse 
samenleving en om in twee jaar tijd (2021 en 2022) door middel van cofinanciering (gemeente én het 
Roosendaalse bedrijfsleven) haar bestaansrecht te bewijzen. 
 
Zie voor meer ontwikkelingen binnen Quiet Community Roosendaal de website:  
https://quiet.nl/roosendaal/.   
 
 

3. Schuldhulpverlening professionaliseren en volgen 
 
In de raadsmededeling ‘Stand van zaken bestaanszekerheid’ van december 2020 werd aangekondigd dat er 
verschillende wetten werden gewijzigd en ingevoerd per 1 januari 2021. De wetswijzigingen ‘versterken en 
verbinden schuldendomein’ hebben inmiddels geleid tot het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 
2021-2025. Het beleidsplan stelt de kaders voor de uitvoering van schuldhulpverlening en is in juni 2021 
vastgesteld door de gemeenteraad. In het najaar volgt de bijbehorende uitvoeringsagenda 2021-2022. Voor 
de periode daarna (2023-2025) wordt een nieuwe uitvoeringsagenda vastgesteld.  
 
 

4. Kindgericht armoedebeleid voorbereiden en neerzetten 
 
In Roosendaal groeit 15% van alle minderjarige kinderen op in armoede. Dit is een probleem dat zowel het 
kind als de hele gemeente raakt, nu en in de toekomst, op zowel het gebied van kwaliteit van leven als op 
kostenniveau. Het aanpakken van kinderarmoede is daarom voor iedereen in Roosendaal belangrijk. Het is 
een investering in een gezamenlijke toekomst.  
 
Binnen deze themalijn is de doelstelling om het aantal kinderen dat in onze gemeente in armoede opgroeit 
omlaag te brengen en de gevolgen van armoede te beperken. Maar armoede is een bijzonder complex 
probleem en kan alleen met integraal en samenhangend beleid worden aangepakt. Het is om deze reden 
dat de wethouder Koenraad (bestaanszekerheid), wethouder Van Ginderen (jeugd en onderwijs) en 
wethouder Raaijmakers (eenzaamheid) de handen ineen hebben geslagen om te komen tot een 
gezamenlijke aanpak om kansen van deze kinderen te vergroten en hun sociale uitsluiting te verkleinen. 
 
Om deze doelstelling te bereiken hebben de drie wethouders besloten om binnen de aanpak een focus aan 
te brengen op enerzijds ‘vroegsignalering’ en anderzijds ‘werkelijk contact maken’. Via deze twee sporen 
wordt, onder leiding van ervaren extern adviseur Hanneke de Bruin, toegewerkt naar de ontwikkeling van 
kindgericht armoedebeleid dat kansengelijkheid moet bevorderen en sociale uitsluiting moet verminderen. 
Thema’s als weerbaarheid, eenzaamheid, onderwijs, gezondheid, werk en inkomen worden hierin 
geïntegreerd. 
 
Focuspunt 1) Vroegsignalering 
Het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin 

https://quiet.nl/roosendaal/


 

dat leeft in armoede om vroegtijdige hulpverlening aan het kind en de jongere mogelijk te maken.  
 
Focuspunt 2) Wezenlijk contact maken 
Het werkelijk horen, zien en betrekken van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede om het beleid 
en de uitvoering die op hen gericht is zodanig te optimaliseren dat het op hun behoeften aansluit en 
daarmee maximaal kan worden ingezet op het behalen van de doelstelling. 
 
Om die deur(en) te vinden en te openen worden zowel de uitvoering, beleidsadviseurs en externe partners 
uitgevraagd. De afgelopen maanden vonden verschillende gesprekken plaats met wethouders, bestuurders 
en beleidsadviseurs. Op 26 mei vond de themabijeenkomst kinderarmoede plaats waarin input werd 
opgehaald van externe partners. Een volgende fase is daadwerkelijk het gesprek aangaan met kinderen en 
jongeren. Het kindgericht armoedebeleid wordt in Q4 2021 opgeleverd. 
 
 

5. Vertrouwensexperiment/regelingencheck volgen en voorbereiden 
 
De kern van het vertrouwensexperiment is om te zoeken naar mogelijkheden die leiden tot een betere 
uitvoering van de Participatiewet. De resultaten hiervan zijn voor de zomer 2020 gepubliceerd en na een 
aantal bijeenkomsten met het Werkplein Hart van West-Brabant, MEE West-Brabant en WijZijn Traverse 
Groep is besloten om te komen tot een zogenaamde Roosendaalse variant: het invoeren van een 
regelingencheck. Het doel van een regelingencheck is het gebruik en de toekenning van ondersteuning aan 
de inwoners te verhogen, te vergemakkelijken en de toekenning op basis van vertrouwen in te richten. 

 
Mede op basis van de armoedemonitor, waarin het gebruik van de diverse regelingen is gemeten, is de 
conclusie getrokken dat het gebruik van de diverse regelingen vele malen beter kan door actief samen te 
werken. Met het invoeren van een regelingencheck wordt tevens invulling gegeven aan één van de 
doelstellingen van de regionale nota Integraal Armoede- en schuldenbeleid: het tegengaan van het non-
gebruik van regelingen. 
 
Het Werkplein Hart van West-Brabant doet samen met de D6-gemeenten onderzoek naar een mogelijk 
instrument dat kan worden ingezet voor de regelingencheck. De huidige stand van zaken is dat er naar 
verwachting een geschikt instrument is gevonden. Er wordt op dit moment nader gekeken wat voor 
consequenties de invoering van dit instrument heeft voor het Werkplein Hart van West-Brabant en andere 
organisaties, zoals WijZijn Traverse Groep en MEE. Daarna zal de besluitvormingsprocedure worden 
opgestart. In het najaar 2021 wordt een collegevoorstel met betrekking tot de invoering van de 
regelingencheck voorgelegd. Hierover wordt de gemeenteraad geïnformeerd door middel van een 
raadsmededeling.  
 
 

6. Armoedemonitor neerzetten 
 
Samen met het Datalab van de gemeente Roosendaal is begin 2020 besloten om te komen tot een 
zogenaamde armoedemonitor die allerlei deelbestanden aan elkaar koppelt. Uitgangspunt daarbij is de 
omvang van de doelgroep voor armoedebeleid scherp te krijgen en te houden, uitgesplitst naar de 
gedefinieerde risicogroepen in het visiedocument Integraal Armoedebeleid van de gemeente Roosendaal. 
Het beoogd effect van de armoedemonitor is een gedeeld en eenduidig beeld van onze doelgroepen op 
basis waarvan beleid geëvalueerd en indien nodig bijgesteld kan worden. 
 
Inmiddels is de armoedemonitor gereed en biedt deze belangrijke inzichten voor het beleid op het gebied 
van bestaanszekerheid en een nulmeting. (Armoedemonitor + Inkomens Effectrapportage 2020). Deze is 
eind vorig jaar met u gedeeld. De resultaten en inzichten die de armoedemonitor heeft opgeleverd zijn en 
worden in de bestaande themalijnen meegenomen. Op den duur zal ook een 1-meting gedaan worden.   
 
 



 

 
Consequenties 
Financieel valt de ontwikkeling van de beschreven themalijnen binnen de begroting van 2021 en worden 
voor 2021 geen aanvullende middelen aangevraagd.  
 
Communicatie 
Sinds januari 2020 is er een zogenaamd bestuurlijk overleg bestaanszekerheid actief. Hierin heeft, naast de 
betrokken beleidsadviseur bestaanszekerheid, onder andere de verantwoordelijk wethouder Klaar 
Koenraad en de partners WijZijn Traverse Groep, Werkplein Hart van West-Brabant, MEE West-Brabant en 
CultuurCompaan zitting. Bij dit bestuurlijke overleg worden ook partners uit het bedrijfsleven betrokken. 
Samen met deze partners werken we aan de invulling van de themalijnen en wordt de voortgang bewaakt. 
 
Vervolg(procedure) 
De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen door middel van een 
raadsmededeling. Daarnaast wordt de gemeenteraad uitgenodigd voor eventuele themabijeenkomsten. 
 
Bijlagen 
-  
Afsluiting en ondertekening 
 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,            De burgemeester, 

                               
 
 
 
 
 


