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Roosendaal Raadsmededeling

Nr.:Datum:

Van:

Aan:

Kopie aan

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder C. van Poppel

de raad van de gemeente Roosendaal

M. Schoones, M. Kleine Schaars

Ondenrerp: integraal armoedebeleid

Bijlage: Schema inventarisatie armoedebeleid

Kennisnemen van
I ntegrale beleidsnotitie armoede- en schuldhulpverleningsbeleid

lnleiding
ln de raadsvergadering van 21juli 2016 is de motie 'van vangnet naar uitweg' aangenomen. De motie
behelst het aanbieden van een integrale beleidsnotitie armoede- en schuldhulpverleningsbeleid voor 1

december 2016. ln deze raadsmededeling nemen wij u mee in de stand van zaken.

lnformatie/kern boodschap
Naar aanleiding van de motie is het huidige armoedebeleid doorgelicht. Tegelijkertijd doet ook de
Rekenkamer West-Brabant onderzoek naar het armoedebeleid in Roosendaal.
De voorlopige resultaten van dit onderzoek zijn herkenbaar en worden opgenomen in het te vormen
integrale armoedebeleid.
De Rekenkamer West-Brabant maakt onderscheid in curatief minimabeleid, preventief armoedebeleid
en activerend armoedebeleid en zoekt de samenhang met de andere beleidsvelden:.
¡ Curatief fungeert het armoedebeleid vooral als (financieel) vangnet, neemt het financiële
belemmeringen weg en spelen schuldhulpverlening en b'rjzondere bijstand een belangrijke rol.
o Preventief is vroegsignalering van belang.
Voor deze vroegsignalering (en ook de verdere doorontwikkeling van het armoedebeleid) is

intensivering van het contact met al onze maatschappelijke partners belangrijk.
. Activerend armoedebeleid richt zich op duurzame oplossingen.

Met het integraal armoede- en schuldhulpverleningsbeleid willen we hier op aansluiten.
Om het beleid echt integraal te maken, koppelen we deze driedeling aan vijf leefgebieden
(zie bijlage 1):

. wonen;
o werk en inkomen;
o onderwijs;
o zOrE,.

. en vrije tijd.

Bij het doorlichten van het huídige armoedebeleid, hebben we geconstateerd dat;
. we op het gebied van voorzieningen al veel goed doen;
. er desondanks nog behoorlijk wat witte vlekken zijn, die moeten worden ingekleurd alvorens

we kunnen spreken van een integrale aanpak.
o Het goed oppakken van de problematiek alleen mogelijk is samen met een groot aantal

partners; ook partners die nog niet bij het huidige armoedebeleid betrokken zijn.
. er een accentverschuiving nodig is van 'goede voorzieningen' naar een integraal beleid dat

de vooral ook maatschappelijke participatie van mensen met een laag inkomen stimuleert.

Consequenties
Wij gaan daarom een interactief proces in met partners en kiezen daarbij voor een projectmatige
aanpak. Het startpunt is een thema-avond met de gemeenteraad in januari, om u als raad mee te
nemen in het proces en u in staat te stellen de eerste kaders aan de voorkant mee te geven.



ln het vervolgproces zal ook rekening worden gehouden met de conclusies en aanbevelingen uit het
armoedeonderzoek door de Rekenkamer West-Brabant, die in januari mogen worden verwacht.
De motie'geen kind mag opgroeien in armoede'wordt dan ook in het beleid betrokken.

Bijlagen
Bijlage 1, schema inventarisatie armoedebeleid

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop hiermede naar genoegen te hebben gehandeld

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De De burgemeester,



voorlop¡ge plann¡ng

besluitvorming

voortzetting bestaand

beleid

permanent

aandachtpunt

in ontwikkeling

aandachtpunt

voortzetting bestaand

beleid

januari adviesnota inzet
Klijnsma-middelen (oud

en nieuw geld)

le helft 2017

voortzetting bestaand

beleid + in ontwikkeling

Bijdrage team maatschappij

Behoeft e kwantitatief en kwal¡tatief
in beeld

ontwikkelen
voorlichtings-materiaa I

ichting geven binnen netwerk

Overbruggi ngsregeling, verbinder

Wet en regelgeving

i nkomensondersteuning/ collectieve
ziektekosten-
vergoedi ng/voorlichting/

Reintegratietrajecten/opleiding-en/
werkkleding e.d. vergoeden

regelgeving/financien/verbinder

en coordineren

ntb

collectieve ziektekostenverzekering/
met lage eigen bijdrage

Partners

Woni ngcorporaties/team Ruimtelijke

Hele netwerk

ldhulpverleni nglbudgetbeheer/
bewindvoering, beschermi ngsbewi nd,

maatschappelijke opvang

verhuurders,
kringloopwinkels,

vluchtelingenwerk,

Hele netwerk

werkplein, werkgevers, team economie
etc.

onderwijs/kredietba nk/diversion/
maatschappelijk werk

leerplicht/jeugdzorg/bibliotheek

JGZ/Onderwijs/peuterspeelza len

thuiszorginstellingen / Werkplein/
zi ektekostenverzekeraa rs

Act¡v¡teit

Zorgen voor betaalbare woningen is

¡n woonconvenant

Overbruggi ngsfonds 18-/18+
(financieel)/ bijzondere bijstand 18-21

r bij noodzaak zelfst wonen

Terugdringen non gebruik/ vroegtijdige
signalering en adequate verwijzing

Behoud banen/ creeeren

werkgelegenheid/
arbeidsmarkttoeleidi

money ways/ financieel spreekuur roc

terugdringen
onderwijsachtersta nden/

voorzieningen financieel toegankelijk
maken/ bijzondere bijstand z¡ektekosten

voofzrent

Resultaat

Niemand woont te duur

doende kennis over

b¡j

reguliere woning van groepen die in
de knel zitten en tijdelijk wonen.

doorstromen naar

ledereen toereikend besteedbaar

inkomen

Zoveel mogelijk mensen betaalde
baan

zijn ¡n staat verantwoord
met geld om te gaan

voorkomen schooluitval en

voorkomen I

kinderen komen zonder achterstand
in het basisonderwijs

Gebrek aan financien ¡s nooit een

belemmering een beroep te doen

zie onderwijs'meedoen' ingeval van

kinderen

volwassenen

Preventief armoedebele¡d

beleidsterrein

Wonen

Werk en lnkomen

Onderwijs

Zorg

vriie tijd



Curatief armoedebeleid

voorlopige planning

besluiworming

steunfonds is onlangs

verlengd voor 3 jaar en

voortzetting bestaand

beleid

voortzetting bestaand

beleid

voortzetting bestaand

beleid

1e kwartaal 2017

in ontwikkeling,
besluitvorming 1e

kwartaal 201-7

voortzetting bestaand
beleid

Bijdrage team maatschappij

Zorgen voor regelingen, verbinder

Regelgevi ng/verbi nder

regel geving/verbi nder

ontwikkelen van instrumentar¡um

Regelgevi ng/verbinder

Regelgevi ng/verbinder

Partners

Corporaties/maatschappelijk
werk / Werkplein

Maatschappelijk

werk/kredietbank/werkplei n/cor
poraties/zorgverzekeraar/ St

Leergeld / St Paul en Brabants

Cultuurfonds

Maatschappelijk werk

Kredietbank; Maatschappelijk

Werk/.....

zorgverzekeraars / Werkplein /
Maatschappelijk Werk

Kredietbank; Maatschappelijk

Werk/ GGZ/ verslavingszorg

Activiteit

Schuldregeling/bijzondere bijstand
huurachterstand/ steunfonds
huisuitzetting / bijzondere bijstand

overbru ggingsuitkering

Sch u ld hu lpverlening/bijzondere
bijstand/ minimavoorzieningen

Opdracht aan maatschappelijk werk
uitvoering noodfonds

n.t.b

Wanbetalersregeling zorgpremie (en

overige minimavoorzieningen)

het stabiliseren van sitauties zodat

schuldhulp mogelijk is

Resultaat

Geen huisuitzettingen agv

huurachterstand

Terugbrengen naar toereikend
besteedbaar inkomen

Acute noodsituaties worden
opgelost

Wat doen we als kinderen uitvallen
agv armoede thuis en ouders die de
weg niet willen of kunnen vinden?

(zwerf)jongeren met schulden

kunnen hun opleiding voortzetten

financiele achterstanden vormen
geen belemmering voor een beroep

op zorg

een afgestemde aanpak bij een

combinatie van verslavings- of ggz-

problematiek en schulden

beleidsterrein

Wonen

Werk en lnkomen

Onderwijs

Zotg



Activerend armoedebeleid

voorlopige planning

beslui$orming

voortzetting bestaand
beleid

voortzetting bestaand

beleid + ontwikkeling

januari adviesnota

inzet Klijnsma-

middelen (oud en
nieuw seld)

Bijdrage team
maatschappij

regelgeving/fi nancien/v
erbinder

Verbinden,
participartieplaatsen

financieel mogelijk
maken

regelgevingfi nancien/v
erbinder

Partners

Vluchtelingenwerk /
Werkplein / woningcorporat¡e

Werkplein,
reintegratiebedrijven,
werkgevers, maatschappelijke

instel li ngen, verenigingen

leergeld/paul/cu ltuurfonds/tr
averse/verenigingen

Activiteit

Huisvesting en Maatschappelijke begeleiding
statushouders

Participatieplaatsen als opstap naar regulier werk

tegemoetkoming via partners t.b.v. kinderen van
ouders met laag inkomen

Resultaat

Statushouders zijn tijdig gehuisvest

en voldoende ingeburgerd

Mensen worden gestimuleerd in hun
ontwikkeling zodat zij zich klaar

voelen voor de stap naar regulier
werk

volwaardige deelname aan binnen-

en buitenschoolse actiWe¡ten

beleidsterrein

Wonen

Werk en lnkomen

Onderuuiis

ZotE


