
Het stuk wat voor ons ligt heet  ‘Perspectief zien en kansen benutten’. 

 

De basis van het minimabeleid is goed, zo lezen we. 

Integraal en activerend armoedebeleid gaat verder dan minimabeleid. Het is gericht op het 

voorkómen van het overerven van armoede, op het bieden van perspectief door 

inkomensverbetering, op re-integratie in het arbeidsproces, op maatschappelijke stijging, op 

sociale activering, op gezonder leven, op het stimuleren van de benutting van 

inkomensondersteunende regelingen, op schuldhulpverlening en budgetbegeleiding, maar òòk op 

het voorkomen van sociale uitsluiting, in onderlinge samenhang met elkaar. 

Bij ‘integraal’ armoedebeleid gaat het erom dat het huidige minimabeleid, nog meer dan nu het 

geval is, gekoppeld wordt aan andere beleidsterreinen. De keten van werk (waaronder scholing), 

economie (bv. werkgeversbenadering), inkomen (uitkeringsverstrekking en schuldhulpverlening), 

bouwen en wonen (wijk, buurt, huisvesting) en welzijn en zorg (Wmo), moet zodanig in elkaar 

grijpen dat dit bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van armoedebestrijding. 

 

Armoede bestrijd je niet alleen met geld, maar juist door mensen mogelijkheden te bieden om zelf 

uit de armoede situatie te komen. Het is de taak van de gemeente om mensen zodanig te 

ondersteunen dat zij zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de samenleving.  

 

Preventie, Participatie en Perspectief. Eigen kracht moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden en 

overerving van armoede zoveel mogelijk voorkomen. Het is goed te lezen dat de eigen kracht van 

mensen vooral naar voor komt bij het particuliere initiatief. 

We hopen daarbij ook dat de diaconieën van de kerken, genoemd als voornaamste signaalgevers, 

daadwerkelijk worden betrokken bij de vroegsignalering. Zoals zij ook gesprekspartner waren bij 

de ronde-tafelgesprekken. 

 

Het door de ChristenUnie voorgestelde kindpakket biedt bij het voorkomen van overerving van 

armoede heel veel kansen. Het is dus goed om te zien dat we dit door de hele herijking terugzien. 

Een kind dat niet meer in armoede hoeft te leven, of een ouder die niet meer voortdurend stress 

heeft door geldproblemen, dat is veel meer dan alleen maar financiële voordelen. 

 

In tweede instantie vormt het armoedebeleid een (tijdelijk) vangnet voor hen die het niet 

zelfstandig redden.  Door materiële ondersteuning te koppelen aan immateriële hulpverlening, 

vroegsignalering en preventie, activering & maatschappelijke stijging kan een duurzame weg uit de 

armoede worden vrijgemaakt. Zo ga je van vangnet naar uitweg. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vraag 1 

De inzet van ervaringsdeskundigen in het kader van voorlichting en ondersteuning bij aanmelding 

en nazorg is een hele goed zaak. Komen er wat u betreft naast deze 2 nog meer mensen met 

ervaring in aanmerking voor de opleiding Samen Sterk? 

 

Vraag 2  

We komen in de hele herijking het woord Schuldhulpmaatje niet tegen. 

Dit terwijl onze Koningin Maxima vanuit haar functie als erevoorzitter van het platform ‘Wijzer in 

Geldzaken’ vorige week bij de viering van het vijfjarig bestaan van Schuldhulpmaatje er als eregast 

de aandacht op vestigde. Onze vraag is dus, zien we dit nog terug bij de uitwerking en 

implementatie van Fase 2?! 

 

Vraag 3 

Armoedeproblematiek draait niet alleen om kwetsbare groepen, er is de laatste jaren een nieuwe 

vorm van armoede. Een forse toename van de werkloosheid, zzp’ers die te weinig opdrachten 

krijgen en het aantal scheidingen zijn hiervan de oorzaak. In veel gevallen gaat het om gezinnen 

met kinderen. Wij brengen hierbij in herinnering onze motie die breed werd ingediend en 

aangenomen. Deze motie ging over het onderdeel maken van het gemeentelijk preventief beleid 

als het gaat om het signaleren van ouderlijke conflicten en het bieden van relatieondersteuning. 

Wij vragen u dit mee te nemen. 

 

Vraag 4 

We zijn uiteraard blij met het betrekken van de participatieraad. 

Nu bleek tijdens het bespreken van dit onderwerp in de raadscommissie duidelijker wat het 

resultaat van het gesprek was in december dan hier verwoord. Graag uw aanvulling op dit punt. 

 

We wensen het college en het ambtelijk apparaat veel wijsheid om de 18 aanbevelingen in fase 

2 van de herijking om te zetten in een actieplan en daarvoor een plan van aanpak op te stellen. 

We kijken hier met belangstelling naar uit.  

 

 

 


