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Notitie Meedoenbeleid in samenhang 
 

Aanleiding 

Om uitvoering te geven aan het beleidsplan sociaal domein is in 2019 het meedoenbeleid van start 

gegaan. Belangrijke doelstelling van het meedoenbeleid is dat alle (kwetsbare) inwoners worden 

bereikt en naar vermogen worden gestimuleerd, uitgedaagd en verleid om mee te doen in de 

samenleving, op een wijze die aansluit bij hun situatie. Om dat te realiseren heeft de gemeente 

Oude-IJsselstreek de focus van armoedebestrijding (reactief) verschoven naar meedoen (proactief, 

activeren en oplossen). Armoede isoleert en wij willen dat iedereen mee kan doen, wij willen een 

inclusieve samenleving omdat ieder mens van waarde is, elk kind, elke jongere, elke volwassene, elke 

oudere. Mensen zijn geen probleem dat moet worden opgelost. Wij geloven in de kracht van mensen 

en wij geloven dat mensen, soms met hulp, hun eigen oplossingen moeten en kunnen vinden. 

 

 

Vanuit de raad is de behoefte uitgesproken om een meer samenhangend beleid rondom 

armoedebestrijding te ontwikkelen. In deze notitie benoemen we enkele bouwstenen op basis 

waarvan we dit samenhangende beleid rondom armoedebestrijding kunnen ontwikkelen.  

 

Wat is het probleem? 

De eerste stap is het in kaart brengen van het probleem. Waar hebben we het eigenlijk over als het 

gaat over armoede en hoe staat het met armoede binnen de gemeente Oude-IJsselstreek?  

 

Wanneer spreken we van armoede?  

Volgens de definitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn mensen arm wanneer ze 

gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de goederen en voorzieningen die in hun 

samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Iemand is arm wanneer hij onvoldoende inkomen 

heeft voor bijvoorbeeld voeding of een goede woning. Het SCP gaat daarbij uit van een minimale 

levensstandaard, dus van beperkte uitgaven aan deze posten. Iemand is niet arm als hij voldoende 

inkomen heeft, maar dat aan iets anders uitgeeft. 

 

De hoogte van de armoedegrens stelt het SCP vast met twee referentiebudgetten. Het ene budget is 

strikter dan het andere. Het strikte basisbehoeftenbudget omvat de minimale uitgaven van een 

zelfstandig huishouden aan onvermijdbare, basale zaken als voedsel, kleding en wonen. Ook de 

uitgaven aan andere moeilijk te vermijden posten, zoals verzekeringen en persoonlijke verzorging, 

zijn meegeteld. Het niet-veelmaar- toereikendbudget (nvmt) is iets ruimer. Dat budget houdt ook 

rekening met de minimale kosten van ontspanning en sociale participatie. Denk aan het lidmaatschap 

van een sport- of hobbyclub of een jaarlijkse korte vakantie. Deze uitgaven zijn niet strikt 

noodzakelijk, maar veel mensen beschouwen ze wel als zeer wenselijk. In dit voorstel hanteren we 

dit niet-veelmaar-toereikendbudget (nvmt) als het referentiebudget voor armoede.  

 

Hieronder wordt het nvmt referentiebudget per soort huishouden weergegeven 
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Soort huishouden Nettobedrag per maand 

Alleenstaande 1135 

Paar zonder kinderen 1555 

Paar met 1 kind 1850 

Paar met 2 kinderen 2100 

Paar met 3 kinderen 2315 

Eenoudergezin met 1 kind 1464 

Eenoudergezin met 2 kinderen 1691 

Eenoudergezin met 3 kinderen 1964 

 
Uit de laatst beschikbare cijfers (uit 2017) bedroeg het aantal armen volgens het niet-veelmaar- 
toereikendcriterium bijna 939.000 (5,7%). Als we rekening houden met de afbetalingen van schulden, 
stijgt het armoedepercentage met ongeveer 1 procentpunt (naar 6,7%). 
 

Het aantal armen binnen de gemeente Oude-IJsselstreek bedraagt in 2017 volgens het niet-

veelmaartoereikendcriterium 4,6%, dit zijn 1.789 inwoners. Een vergelijking met de Achterhoekse 

gemeenten geeft het volgende beeld: 

 

Aalten 3,6% 

Doetinchem 4,8% 

Winterswijk 5,2% 

Oude-IJsselstreek 4,6% 

Oost-Gelre 2,8% 

Berkelland 3,7% 

Bronckhorst 3,7% 

Montferland 4,1% 

Regiogemiddelde 4,1% 

 

Kwetsbare groepen 

In onderstaande beeld wordt een beeld gegeven van armoede onder verschillende groepen voor de 

gemeente Oude-IJsselstreek, het regiogemiddelde van de Achterhoek en het landelijk gemiddelde. 

Deze groepen kunnen elkaar overlappen. De percentages zijn dus niet optelbaar tot 100%!  

 

Groep Oude-IJsselstreek Achterhoek Landelijk  

 % % % 

Minderjarige kinderen 6,9% 5,6% 8,0% 

Werknemers en ambtenaren 1,2% 1,2% 1,9% 

Zelfstandigen 5,3% 5,6% 7,8% 

Uitkeringsontvangers 11,6% 14,8% 17,6% 

Autochtonen 3,3% 3,1% 3,5% 

Westerse migranten 5,4% 6,4% 8,1% 

Niet-westerse migranten 22,1% 23,6% 17,5% 

Gepensioneerden 3,4% 3,2% 3,3% 

 

Voor de gemeente Oude-IJsselstreek zijn hieronder ook de absolute aantallen aangegeven (ook hier 

is de bron SCP Armoede in kaart 2019, waarbij de laatste beschikbare cijfers over 2017 zijn 

weergegeven). Kinderen, bijstandsontvangers en niet-westerse migranten lopen in de gemeente 

Oude-IJsselstreek een bovengemiddeld risico op armoede. Wat daarnaast opvalt is dat 326 personen 
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werkende armen zijn (werknemers en zelfstandigen). Ook hier kunnen de groepen elkaar 

overlappen. 

 

 

Groep Oude-IJsselstreek 

 Aantal (peiljaar 2017 SCP) 

Minderjarige kinderen 516 

Werknemers en ambtenaren 176 

Zelfstandigen 150 

Uitkeringsontvangers 449 

Autochtonen 1.115 

Westerse migranten 147 

Niet-westerse migranten 527 

Gepensioneerden 294 

 

Effecten coronacrisis 

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit 2017, de effecten van de coronacrisis zijn nog niet 

meegenomen. De coronacrisis heeft zijn effect gehad op ZZP-ers die hun inkomsten zagen dalen. Bij 

de nadere uitwerking van onze minimaregelingen dienen we aandacht te hebben voor deze groep. 

 

Huidig gebruik van minimaregelingen Oude-IJsselstreek 

De gemeente Oude-IJsselstreek biedt inwoners die een inkomen hebben onder 110% van de 

bijstandsnorm diverse regelingen aan in het kader van het minimabeleid. Hier vallen onder de 

bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag, de collectieve zorgverzekering, de 

meedoenregelingen en het kindpakket.  

 

In totaal (Bron Monitor Sociaal Domein, peildatum 4 maart 2020) hebben 859 inwoners gebruik 

gemaakt van één of meer regelingen in het kader van het meedoenbeleid.  

 

Onderstaande tabel geeft een beeld van de soort regelingen waarvan gebruik wordt gemaakt. Hierbij 

wordt per regeling het aantal ingediende declaraties getoond en de bijbehorende kosten (Bron 

Monitor Sociaal Domein, peildatum 4 maart 2020). 

 

Soort regelingen Aantal ingediende declaraties Kosten 

Alarmsysteem 115 1.583 

Begrafeniskosten <10 2.343 

Bewindvoering 2.028 297.829 

Huishoudelijke hulp/gezinshulp 269 5.475 

Kinderopvang 120 4.898 

Kindpakket/computerregeling 62 18.776 

Kindpakket/meedoenregeling 131 18.196 

Kindpakket/schoolkosten 237 35.311 

Kindpakket/zwemles 121 15.584 

Kleding/schoeisel 132 5.321 

Kosten inrichting/huisraad <10 3.633 

Maaltijdvoorziening 112 6.745 
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Meedoenfonds 257 25.075 

Nieuwkomers 16 11.474 

Individuele inkomenstoeslag 589 225.179 

Rechtsbijstand 123 18.543 

SMI sociaal of medische indicatie 219 90.317 

Verplicht eigen risico 373 61.284 

Vervoer taxi etc 338 23.837 

Zorgkosten 370 32.672 

Totaal 5.676 904.075 

 

Eind 2020 kunnen we een totaalbeeld geven van het aantal aanvragen en de totaalkosten. Op basis 

hiervan stellen we een evaluatie op en doen we voorstellen tot verbetering en aanpassing van de 

meedoenregelingen. 

 

Kenmerken armoede Oude-IJsselstreek 

Samenvattend ontstaat het volgende beleid rondom armoede in de gemeente Oude-IJsselstreek: 

 

 Er zijn rond de 1.800 inwoners die in armoede leven op basis van 

nietveelmaartoereikendcriterium; 

 De meeste kwetsbare groepen zijn kinderen, bijstandsontvangers, niet-westerse migranten, en 

werkende armen; 

 In totaal maken 859 inwoners gebruik van één of meer regelingen in het kader van het 

meedoenbeleid. Afgezet tegen het aantal inwoners dat in armoede leeft (1.800) betekent dit een 

gebruik van 48%; 

 De effecten van de coronacrisis zijn in deze analyse nog niet meegenomen. 

 

Kaders 

Met welke kaders dienen we rekening te houden bij de uitvoering van ons meedoenbeleid? 

 

Wettelijk kader 

Eén van de wettelijke kaders voor het armoedebeleid is de Participatiewet. Die wet regelt onder 

andere de verstrekking van (bijzondere) bijstand. De Participatiewet schrijft voor dat gemeenten 

geen ‘generiek of categoriaal inkomensbeleid’ mogen voeren. Dat betekent dat een gemeente niet 

zomaar een bedrag mag geven aan minima zonder te controleren of het bedrag wordt uitgegeven 

aan het doel waarvoor het is toegekend. Inkomensbeleid is voorbehouden aan het rijk. Een ander 

wettelijk kader is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Beleid rondom 

schuldhulpverlening is opgenomen in de beleidsnotitie Schuldhulpverlening. 

 

Beleidskader Oude-IJsselstreek 

Het vastgestelde beleidsplan sociaal domein ‘Samen, met en voor elkaar’ dat is opgebouwd uit acht 

leidende principes en de kwaliteitsslag sociaal domein met de thema’s normaliseren, voorkomen en 

innoveren/samenwerken vormen het beleidsmatig kader. Daarnaast houden we rekening met de 

uitgangspunten op het gebied van inclusie. Ook zijn er nauwe raakvlakken met de kaders rondom 
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schuldhulpverlening,  de opbouw van de Participatiewet Oude-IJsselstreek, de veranderopgave 

Inburgering en het beleid rondom de sociale basis. 

 

 

 

Financieel kader Oude-IJsselstreek 

De kosten voor uitvoering van de Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, 

Meedoenregelingen en Kindpakket worden gedekt uit het budget voor Bijzondere bijstand, dit 

budget is inclusief de bijdragen van het Rijk voor armoedebestrijding. We dienen hierbij rekening te 

houden met het open eind karakter van de regelingen. 

 

Meedoenbeleid in samenhang 

De principes van het beleid Samen, met en voor elkaar zijn leidend voor de uitvoering van ons 

meedoenbeleid. Daarbij is het belangrijk dat we een samenhangend meedoenbeleid hanteren, met 

de volgende uitgangspunten: 

 

1. Meedoen voorkomt armoede 

Armoede is vaak een hardnekkig probleem dat over kan gaan van generatie op generatie. Het is 

daarom belangrijk dat ons beleid er op gericht is om armoede zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals in 

het coalitieprogramma staat kunnen nog teveel mensen om allerlei redenen niet (meer) meedoen 

aan de samenleving, door oorzaken als geen werk, een beperking, schulden, of de taal niet machtig 

zijn. Vaak gaat armoede gepaard met deze problematieken en heeft het een negatief effect heeft op 

de gezondheid en welbevinden van mensen. Om armoede te voorkomen, is het belangrijk dat we 

deze groep mensen in staat stellen om maatschappelijk actief te kunnen zijn.  

 

2. Doorbreken van het taboe 

Vaak schamen mensen zich als ze in armoede verkeren, dit kan leiden tot isolement maar ook tot het 

vermijden van zorg of ondersteuning bij het bieden van een oplossing. Het doorbreken van het taboe 

rondom armoede  en het bespreekbaar te maken van het probleem, maakt dat mensen zich niet 

geïsoleerd en alleen voelen en biedt het de kans om de juiste stappen te nemen om uit de armoede 

te komen. Communicatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 

 

Wat moeten we hiervoor doen? 

Om dit te realiseren willen we het volgende bereiken: 

 

 Werken moet lonen 

Als een persoon vanuit een uitkeringssituatie een betaalde baan kan krijgen, stijgt het loon meestal. 

Dit is dan ook vaak een effectieve manier om de eigen financiële situatie te verbeteren. Helaas werkt 

dit in sommige gevallen niet op deze manier. Doordat het inkomen stijgt, kan het recht op landelijke 

en gemeentelijke toeslagen en tegemoetkomingen worden afgebouwd of geheel vervallen. Dit 

probleem staat bekend als de armoedeval. Dit knelpunt wordt bijvoorbeeld geconstateerd bij ons 

eigen project Meedoen Werkt.  Onze aanpak is er op gericht om deze armoedeval te voorkomen, 
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zodat werken echt gaat lonen. We hebben nader onderzoek gedaan om te bepalen welke specifieke 

groepen te maken hebben met deze armoedeval en welke oplossingen we hiervoor kunnen 

bedenken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in de notitie ‘notitie uitwerking motie 

herintreding arbeidsmarkt’. Onderdeel van deze aanpak is de invoering van aan 

inkomenbegeleidingssgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd met een inwoner die de mogelijkheden 

heeft om de stap van uitkering naar werk te maken. In dit gesprek komen alle aspecten rondom 

inkomen aan de orde, waaronder de landelijke en gemeentelijke toeslagen waar de inwoner gebruik 

van maakt, maar ook de eventuele schulden waar de inwoner mee kampt.  

 

  Een laagdrempelige toegang  

Omdat het onderwerp armoede al lastig genoeg is om bespreekbaar te maken, is het noodzakelijk 

om de toegang tot regelingen die armoede kunnen tegengaan of verzachten zo laagdrempelig 

mogelijk te maken. Dit vraagt wat van de wijze van communicatie en de aanvraagprocedure rondom 

onze eigen meedoenregelingen. Maar ook dient er aandacht te zijn voor het doorbreken van het 

taboe, denk hierbij aan de inzet van (lokale) ervaringsdeskundigen of het organiseren van 

bijeenkomsten waarbij dit onderwerp op een open wijze wordt besproken. Een idee is 

klankbordgroepen in te richten (zoals bijv. Speaking Minds dat gericht is op het betrekken van 

jongeren). 

Voorlichting, communicatie en een laagdrempelige toegang tot regeling zijn hierbij de 

succesfactoren. Deze laagdrempelige toegang is ook te zien in de nieuwe werkwijze rondom de 

uitvoering van de Participatiewet. Persoonlijke aandacht en een mensgerichte aanpak staan hierbij 

centraal.  

 

 Integrale aanpak en samenhang 

Armoede gaat vaak gepaard met andere problematieken, zoals schulden, laaggeletterdheid of een 

slechte gezondheid. Onze aanpak gaat uit van een integrale werkwijze waarbij we samenwerken met 

interne en externe ketenpartners. Door samen te werken kunnen we ons netwerk en signaalfunctie 

verbreden. Een voorbeeld zijn de scholen en kinderopvang die een belangrijke signaalfunctie hebben 

en een noodzakelijke bijdrage kunnen leveren bij de aanpak van armoede onder kinderen. Daarnaast 

is in het beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 opgenomen dat een inwoner die in een 

schuldsaneringstraject zit, automatisch aanspraak heeft op de meedoenregelingen. Wat betreft de 

groep statushouders wordt aangesloten bij de invoering van de nieuwe wet inburgering. 

 

 Diversiteit in aanpak 

Onze focus is vaak gericht op de groep bijstandsgerechtigden, en dit is ook logisch gezien het feit dat 

het inkomen van een bijstandsgerechtigde laag is. Daarnaast moeten we ook onze ogen richten op 

andere groepen met specifieke kenmerken, zoals kinderen, statushouders en werkende armen. Om 

deze reden gaan we uit van een diversiteit in onze aanpak, waarbij we per groep in beeld brengen 

welke aanpak het beste werkt.  

 

 Weten wat werkt 
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Onderdeel van deze aanpak is het ontwikkelen van indicatoren waarmee we kunnen meten of ons 

beleid tot de gewenste effecten leidt. Hiertoe stellen we een monitor op waarbij we gedurende de 

uitvoering van het meedoenbeleid onze resultaten in beeld brengen. 

 

Vervolg 

 

Begin 2021 stellen we een evaluatie op van het huidige meedoenbeleid. Op basis daarvan brengen 

we de effecten in beeld en passen we de meedoenregelingen aan waar nodig.  

Daarnaast willen we op basis van de analyse die we hierboven hebben gemaakt, de uitvoering van 

ons meedoenbeleid verder vormgeven. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze 

maatschappelijke partners. Ook betrekken we onze collega’s op andere beleidsgebieden, zodat we 

op een integrale wijze invulling kunnen geven aan ons meedoenbeleid. 

 

Samen met onze interne en externe partners formuleren we ambities en spreken we gezamenlijk af 

wat we concreet gaan doen. We onderzoeken of op basis van deze ambities de huidige regelingen 

waaronder de meedoenregelingen, kindpakket en collectieve zorgverzekering aangepast of 

verbeterd dienen te worden. Daarnaast bepalen we hoe we de effecten en resultaten van dit beleid 

gaan meten en monitoren, en maken we helder wat dit vraagt aan investering.  

 

Vragen aan raad: 

 

- Bent u ook van mening dat bij het uitvoeren van het meedoenbeleid maatwerk leidend is en dat 

hiervoor het voeren van een inkomenbegeleidingsgesprek noodzakelijk is? Tijdens zo’n 

inkomenbegeleidingsgesprek, dat onderdeel wordt van de werkwijze STOER BV i.o., komen alle 

aspecten rondom inkomen aan de orde en wordt helder gemaakt wat de gevolgen zijn bij een 

stap van uitkering naar werk. Zie in dit kader ook de notitie ‘uitwerking motie Herintreding 

Arbeidsmarkt, waarin het inkomensbegeleidingsgesprek is opgenomen. Dit 

inkomenbegeleidingsgesprek moet in samenhang worden gezien met een evt. 

schuldsaneringstraject. In het beleidsplan Schuldhulpverlening is opgenomen dat inwoners in een 

schuldsaneringstraject gebruik kunnen maken van de meedoenregelingen. 

 

- Dat het nodig is om ervaringsdeskundigen meer te betrekken bij het doorbreken van het taboe 

rondom armoede, en dat we hiermee het bereik van meedoenregelingen kunnen vergroten? Een 

voorbeeld hiervan is Speaking Minds.  

 

- In onze uitvoering van het meedoenbeleid willen we het bereik van de meedoenregelingen 

vergroten door naast de gebruikelijke communicatie ook communicatiecampagnes te 

ontwikkelen die specifiek gericht zijn op statushouders, kinderen en werkenden die te maken 

hebben met armoede. Kunt u zich vinden in deze aanpak? 
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Relevante documenten 

De volgende stukken gebruiken we als relevante bronnen bij de beleidsontwikkeling: 

 

 Beleidsstukken gemeente Oude IJsselstreek 

- Visie Sociaal Domein 

- Startnotitie opbouw P-wet 

- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 

- Startnotitie Veranderopgave Inburgering 

- Uitvoeringregels Meedoenbeleid 2020 

 

 Relevante landelijke rapporten 

- Als werk weinig opbrengt (SCP 2018) 

- Armoede in kaart (SCP 2019) 

- Factsheet Armoede en schulden in Nederland (Divosa 2018) 

- Opgroeien zonder armoede (SER 2017) 

- Samenspel landelijk en gemeentelijk inkomensbeleid: een onderzoek naar de armoedeval 

(Stimulansz 2019) 

- Omgaan met armoede op scholen (Lusse M. & Kassenberg, A. (2020). Omgaan met armoede op 

scholen. Handreiking voor po en vo. Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool Groningen) 

 


