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Inleiding
Eind 20L7 is de beleidsnota lntegraal Armoedebeleid als uitwerking van de motie 'Van vangnet naar
uitweg' door college en gemeenteraad vastgesteld. Een van de concrete vervolgstappen op deze nota
is het aanstellen van een Armoederegisseur in de gemeente. De Armoederegisseur is in mei 2018
gestart. ln deze raadsmededeling informeren wij u over de rol van de Armoederegisseur en de

opdracht voor de komende periode.

I nformatie/kernboodschap
Het college verschuift de focus van het armoedebeleid van 'het verbeteren van voorzieningen' naar
'het versterken van verbindingen en een duurzame aanpak van de armoedeproblematiek'. Onze
ambitie is dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft in 2030 is gehalveerd. We blijven daartoe
investeren in de bekendheid en toegankelijkheid van voorzieningen. 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.

Schokelen tussen vraoo en aanbod
Het is de missie van de Armoederegisseur om het verschil te maken, daar waar het gaat om de
verbinding tussen de inwoner en de (regels van de) gemeente. Het is belangrijk dat er een optimale
aansluiting is tussen het aanbod en werkwijze van gemeente en partners en wat de inwoner nodig
heeft. De Armoederegisseur vormt de schakel tussen waar de inwoner tegenaan loopt en de
voorzieningen die de gemeente biedt. Daar waar een creatieve oplossing uitkomst kan bieden, zal de
Armoederegisseur zich hard maken om dat te bewerkstelligen.

Verbinden von het netwerk
De afgelopen maanden is door de Armoederegisseur een basis gelegd voor het verkennen van - en
kennismaken met de verschillende netwerkpartners, zowel professionals, als fondsen en

buurtinitiatieven die zich bezighouden met armoedebestrijding. Het verkennen van het netwerk en
het onderhouden van contacten blijft een continue taak met als doel het versterken van de

onderlinge samenwerking binnen het netwerk. Daarnaast is het streven andere partijen - onderwijs,
zorg en werkgevers - bij het vraagstuk te betrekken.

Doorbreken von het toboe
Schaamte speelt vaak een rol bij mensen die in armoede leven; mensen schamen zich voor hun
situatie, of voor het feit dat ze schulden hebben. Dat maakt dat voorzieningen waarvan ze gebruik
kunnen maken niet gebruikt worden. Het bespreekbaar maken van het onderwerp armoede zal als
een rode draad door alle werkzaamheden van de Armoederegisseur lopen'.



Consequenties
De Armoederegisseur is aangesteld voor de periode van een jaar (start mei 2018). Het is onze ambitie
aan het einde van deze periode de volgende resultaten te hebben bereikt:

r' Onder professionals en inwoners is extra bekendheíd gegeven aan de voorzieningen en het
ondersteuningsaanbod op het terrein van armoede en minima, waardoor het gebruik hiervan

toeneemt;
/ Er is een eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken partners die zich met

armoede bezighouden. Er is een voorstel m.b.t. een vervolg en/of borging van de

netwerkbijeenkomst;
r' Het netwerk van partners is versterkt en voelt zich meer verbonden met elkaar;
,/ Er is meer bewustzijn bij scholen en werkgevers als het gaat om signaleren van armoede en het

verwijzen naar ondersteuning waar dat nodig is;

'/ Er is meer zicht op de doelgroep, met name diegenen die verborgen in armoede leven;
/ Het taboe rondom armoede is kleiner geworden.

Communicatie
Goede en gerichte communicatie is een belangrijk element bij het realiseren van de bovengenoemde
resultaten. De Armoederegisseur werkt daarom nauw samen met het team Communicatie, dat
adviseert over in te zetten communicatiemiddelen en ondersteunt bij de productie van middelen en

organisatie van o.a. de netwerkbijeenkomst. We monitoren de effectiviteit van de ingezette
communicatiemiddelen o.a. aan de hand van het gebruik van beschikbare voorzieningen.

Vervolg
Naast de inzet van de Armoederegisseur werken we verder aan de vertaling van het lntegraal
Armoedebeleid. Hierin worden alle onderdelen van het lntegraalArmoedebeleid omgezet naar
betrokken doelgroepen en in te zetten middelen/ activiteiten. Natuurlijk gaan we daar graag met de

Raad en partners, over in gesprek. Armoede raakt immers zo veel leefgebieden dat samenwerking en

verbinding sleutelwoorden voor succes zullen zijn !
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