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Onderwerp Aanpak (kinder)armoede

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Van Poppel

Schriftelijke vraag

Ondanks forse inspanningen van de overheid en van maatschappelijke organisaties lukt het
niet om armoede onder kinderen terug te dringen. Het beleid moet drastisch veranderen.
Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in het Advies Opgroeien zonder armoede.

Het SER constateert onder andere dat ondanks de aantrekkende economie en alle
inspanningen het aantal arme kinderen hoog (8 à L2 procent) blijft. Opmerkelijk is dat 60
procent van deze kinderen werkende ouders heeft. Werk is dus niet altijd een garantie tegen
armoede. Bij gemeenten wordt geconstateerd dat werkende minima nauwelijks worden
bereikt met de voorzieningen.

Wat de PvdA en Groenlinks betreft moet Roosendaal direct aan de slag met de
aanbevelingen van de SER. Zeker nu wij van mening zijn dat de hardwerkende Roosendaler
iedere steun verdient.

Onlangs heeft u aangegeven dat er voor de bestrijding van armoede onder kinderen in 2017
een totaalbedrag beschikbaar is van €729.868,-.

Onder de naam "Kindpakket Roosendaat" wordt er nu een bedrag van € 372.000,- ingezet
voor een zevental activiteiten:

- Regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs.
- Gemeentelijke subsidiebijdragen: Stichting leergeld; Stichting Paul en

Jeugdcultuurfonds Brabant.

- Gemeentelijke subsidie voor maatschappelijke initiatieven armoedebestrijding brj

kinderen via WijZijnTraverse.

- Preventieproject financieel spreekuur ROC.

- Preventieproject MoneyWays Schooljaa r 2OL7 -2018.
- Voorlichtingscampagne over de minimavoorzieningen in Roosendaal.

- Een aanvullende vergoeding peuterspeelzaal.



De gemeente laat dus op dit moment nog € 357.868,- op de plank liggen en daarnaast ligt
er bijna 8 miljoen euro op de plank als reserve in het sociaal domein waar nog geen
bestemming voor is gevonden. De PvdA en Groenlinks menen derhalve dat de aanpak van
armoede prioriteit verdient rekening houdende met de aanbevelingen van de SER.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

L. Is het bij u bekend en dus inzichtelijk of er sprake is van een groot niet-gebruik van

lokale voorzieningen gericht op het bestrijden van armoede?

2. Heeft u inzichtelijk of de lokale voorzieningen ter bestrijding van armoede effectief
zijn?

3. Op welke wijze is het terugdringen van armoede ingebed in een brede benadering
van het sociaal domein?

4. Bent u bereid om een armoederegisseur aan te stellen, met als belangrijke taak de
werkende minima in beeld te krijgen? Verder kan de armoederegisseur de vaak

ingewikkelde aanvraagprocedures verbeteren. Daarnaast heeft de armoederegisseur

als taak de effectiviteit van gemeentelijk beleid te monitoren.

Wat ons betreft gaat de aandacht vooral uit naar het beter bereiken van werkende minima
(waaronder mensen met tijdelijk werk en in kleine deeltijdbanen en ZZP'ers die moeilijk
kunnen rondkomen). Het niet-gebruik en niet bereiken van deze doelgroep is nu al jaren
bekend. Het is nodig dat hierin nu grotere voortgang wordt geboekt.

5. Op welke wijze gaat u hen bereiken? Gaat u bijvoorbeeld soepeler om met
inkomensafhankelijkheid van de diverse regelingen, door minder harde grenzen te
bepalen (het wordt dan vaak alles of niets) maar meer een glijdende schaal te
hanteren en maatwerk te realiseren?

6. Op welke wijze gaat u de overige aanbevelingen van de SER opnemen in uw beleid
met een daarbij passende besteding van de middelen die hiervoor beschikba ar zijn?

Alvast dank voor uw antwoorden

MichaelYap, PvdA
Klaar Koenraad, GroenLinks



Wij beantwoorden uw vragen als volgt

1. ls het bij u bekend en dus inzichtelijk of er sprake is van een groot niet-gebruik van lokale
voorzieningen gericht op het bestrijden van armoede?
Nee, daar zijn geen betrouwbare gegevens over bekend. Opsporen niet gebruik is juist een
van de grote uitdagingen; het taboe dat nog steeds op armoede rust is een van de grootste
belemmeringen hierbij.

2. Heeft u inzichtelijk of de lokale voorzieningen ter bestrijding van armoede effectief zijn?
Bij de middelen uit het Kindpakket zien we een groei in het aantal verstrekkingen (25 o/o over
2016) Dat zegt echter maar beperkt iets over de effectiviteit van het armodebeleid. Beter
meten is een van de onderdelen waar we in het kader van integraal armoedebeleid aan
moeten werken.

3. Op welke wijze is het terugdringen van armoede ingebed in een brede benadering van het
sociaaldomein?
Vanuit onze optiek moet armoede vanuit meerdere domeinen worden bestreden. We hebben
het dan over wonen; werk en inkomen; onderwijs; zorg en gezondheid en vrije tijd. Dit is
reeds uitgelegd in de presentatie aan de raad van februarijongsleden.

4. Bent u bereid om een armoedereglsseur aan te stellen, met als belangrijke taak de werkende
minima in beeld te krijgen? Verder kan de armoederegisseur de vaak ingewikkelde
aanvraagprocedures verbeteren. Daarnaast heeft de armoederegrsseur a/s taak de
effectiviteit van gemeentelijk beleid te monitoren.
Het rapport van de SER omhelst een omvangrijk onderzoek wat zich uitstrekt op
verschillende aspecten rondom het thema armoede en is pas onlangs uitgebracht. Zoals in de
presentatie aan de raad van februarijongstleden al werd aangegeven is de ontwikkeling van
armoedebeleid een proces wat tijd vraagt, maar het rapport van SER zal hierin zeker worden
meegenomen, alsmede de afweging om een armoederegisseur aan te stellen.
Medio september verwachten wij het definitieve integrale armoedebeleid aan te kunnen
bieden

Wat ons betreft gaat de aandacht vooral uit naar het beter bereiken van werkende minima (waaronder
mensen met tijdelijk werk en in kleine deeltijdbanen en ZZP'ers die moeilijk kunnen rondkomen). Het
niet-gebruik en niet bereiken van deze doelgroep is nu al jaren bekend. Het is nodig dat hierin nu
grotere voortgang wordt geboekt.

5. Op welke wijze gaat u hen bereiken? Gaat u bijvoorbeeld soepeler om met
inkomensafhankelijkheid van de diverse regelingen, door minder harde grenzen te bepalen
(het wordt dan vaak alles of niets) maar meer een glijdende schaal te hanteren en maatwerk
te realiseren?
Zie antwoord vraag 4



6. Op welke wíjze gaat u de overige aanbevelingen van de SER opnemen in uw beleid met een
daarbij passende besteding van de middelen die hiervoor beschikbaar zijn?
Zie antwoord vraag 4

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
Namens dezen,
Wethouder voor Jeugd, Volksgezondheid, , Welzijn, Zorg, Decentralisaties (coördinerend),
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Corné van Poppel


