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Memo 

Aan: De gemeenteraad 

Cc:  

Van: Wethouder Finkenflügel 

Datum: 6 maart 2014 

Kenmerk: 14ini00516 

Onderwerp: Nadere informatie armoedebeleid 

 
Inleiding 
Op verzoek van de gemeenteraad is een memo over Armoedebestrijding, Armoedebeleid en de Wmo 
opgesteld (13int00779). Deze memo is tijdens de raadsrotonde van 6 februari 2014 besproken.  
De beraadslaging was bedoeld om na te gaan of de aangereikte informatie voor de nieuwe 
gemeenteraad toereikend is om afspraken te maken met betrekking tot het armoedevraagstuk.  
Vooraf waren vragen ingebracht door de PvdA-fractie, die niet (direct) te beantwoorden waren. Ook 
vanuit andere fracties en vanuit de Schuldhulpmaatjes was behoefte aan verfijning van informatie als 
basis voor afwegingen in de nieuwe gemeenteraad. Afgesproken is dat de aangereikte inhoudelijke 
memo wordt uitgebreid met informatie over de hierna volgende onderdelen. Wanneer het niet mogelijk 
zou blijken om de gevraagde informatie (tijdig) beschikbaar te stellen dan wordt aangegeven wat 
nodig is om die informatie beschikbaar te krijgen.  
 
Aspecten uit de raadsrotonde 
1. Aantal gebruikers van specifieke regelingen voor kinderen 
In onderstaande tabel treft u het gebruik van alle regelingen in 2013. Het betreft hier zowel de 
regelingen voor kinderen als de overige regelingen. Inwoners die daarvoor in aanmerking komen 
kunnen gebruik hebben gemaakt van verschillende regelingen. Het overzicht laat dus zien hoeveel 
keer gebruik is gemaakt van een regeling, niet het aantal unieke gebruikers. 
 
Gebruikte regelingen in 2013 

Omschrijving Aantal 

CAZ (Collectieve ziektekostenverzekering) 660 

Kleding/schoeisel 118 

Verwarmings- en verlichtingskosten 6 

Maaltijdvoorziening 150 

Huishoudelijke hulp/gezinshulp 120 

Kosten inrichting/huisraad 8 

Alarmsysteem (personen alarmering) 158 

Overige kosten woonvoorziening 18 

Overige opvang 17 

Autokosten maatschappelijke deelname 23 

Overige kosten maatschappelijke zorg 1 

Betaling n.a.v. borgstelling 1 

Rechtsbijstand 20 

Overige kosten financiële transacties 346 

Sociaal fonds 299 

Sociaal fonds schoolkosten 136 

Sociaal fonds kinderen 110 

Geneesmiddelen 7 

Bril 7 

Hulpmiddelen, niet zijnde bril 12 

Dieetkosten 62 

Kosten tandarts 15 

Overige medische/paramedische hulp 56 

Leenbijstand inrichtingkosten 17 

Leenbijstand overige kosten 5 

Categoriale bijzondere bijstand 48 

Langdurigheidtoeslag 290 
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2. De feitelijke besteding door huishoudens van geld dat zij krijgen voor kinderen 
De bijdrage die men ontvangt uit het Sociaal Fonds is op naam en niet overdraagbaar. Dat betekent 
dat het geld wat men hiervoor ontvangt, besteed moet worden voor of door de persoon op wiens 
naam het ontvangen is. Hierop vindt controle plaats.  
De gelden voor gebruikelijke onvermijdbare schoolkosten zijn specifiek bestemd voor deze kosten.  
 
3. Actualisering van de het gebruik van de regelingen in de kadernota Minimabeleid en 
armoedebestrijding uit 2007: het verloop van aantallen gebruikers en bedragen van 2007 t/m 2013 
In de tabel op pagina 1 treft u gegevens over het gebruik van 2013. Op korte termijn was het niet 
mogelijk om de informatie van het aantal gebruikers voor de periode van 2007 tot en met 2013 te 
genereren. Dit vooral omdat een unieke gebruiker aanspraak kan maken op meerdere regelingen. Dit 
vraagt om het koppelen van bestanden. Vanwege de privacy moet de gemeente daar voorzichtig mee 
omgaan. Ook vraagt de gemeenteraad om de gegevens van 6 aaneensluitende jaren te achterhalen. 
Op het gebied van ICT is er het één en ander veranderd waardoor dit meer tijd nodig heeft. 
  
4. Het effect van stadspassen in andere gemeenten 
Dit vraagt nader onderzoek bij andere gemeenten. De vraag is of de gemeenteraad wil dat dit 
onderzoek op dit moment wordt uitgevoerd en of dan gekeken wordt naar vergelijkbare gemeenten of 
ook naar gemeenten zoals Den Haag met de Ooievaarspas en Rotterdam met de Rotterdampas.  
 
5. De financiële plafonds voor inkomensondersteuning 
Wettelijk is de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor ondersteuning in het kader van 
minimabeleid is vastgesteld op 110% van de geldende bijstandsnorm. 
 
6. De mogelijkheden van een leenfonds 
Onduidelijk is wat voor type leenfonds de gemeenteraad bedoeld heeft. Wil men een leenfonds voor 
kleding, schoeisel, gebruiksartikelen, audio en/of visuele hulpmiddelen of wil men een leenfond voor 
mensen die de huurlasten of de hypotheek (tijdelijke) niet meer kunnen betalen. Afhankelijk van het 
type leenfonds dat de gemeenteraad voorstaat, moet gericht onderzocht worden of dit wettelijk 
mogelijk is en wat de eventuele kosten en consequenties van een dergelijk leenfonds (kunnen) zijn. 
Uit de tabel op pagina 1 blijkt in ieder geval dat inwoners gebruik kunnen maken van Leenbijstand en 
ook een vergoeding kunnen krijgen voor specifieke hulpmiddelen en kosten.  
 
7. Voorbeelden van actief armoedebeleid in andere gemeenten en hun bereik 
Dit vraagt nader onderzoek bij andere gemeenten. De vraag is of de gemeenteraad wil dat dit 
onderzoek op dit moment wordt uitgevoerd en of dan gekeken wordt naar vergelijkbare gemeenten in 
de regio of dat vergelijkbare gemeenten in heel Nederland meegenomen moeten worden in de 
vergelijking. En hoeveel gemeenten dienen dat te zijn?  
 
8. Overzicht van (levensbeschouwelijke) organisaties in Oude IJsselstreek die een rol spelen bij 
armoedebestrijding, al dan niet in financiële zin 
In ieder geval zijn bij de gemeenten de kerken, de moskee, de voedselbank, de kledingbank en ’t 
Varsseltje bekend.  
 
9. De manier waarop de doelgroep kosten kan declareren 
Onduidelijk is om welke doelgroep en welke kosten het gaat. Uit de tabel op pagina 1 blijkt dat 
verschillende kosten gedeclareerd kunnen worden. Daarnaast wil men vanuit het Zorgloket op termijn 
met 1 aanvraagformulier gaan werken waar inwoners slechts eenmaal alle gegevens op invullen. Dit 
is niet alleen klantvriendelijker, maar zorgt er ook voor dat getoetst wordt voor welke 
minimaregelingen de aanvragen in aanmerking komt zodat een compleet overzicht ontstaat en 
inwoners optimaal gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen.  
 
10. De mate waarin huishoudens zich weten aan te passen aan mindere financiële omstandigheden 
Dit is een vraag waar zeer uitvoerig onderzoek voor nodig is om te kunnen beantwoorden. De vraag 
betreft namelijk alle inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek. Hier zal gelden dat de mate 
waarop men zich aanpast aan de situatie voor iedereen verschillend is.  
 
11. De mate waarin huishoudens bekend zijn met voor hen beschikbare regelingen 
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Hier is op dit moment geen informatie over beschikbaar. Dit zou een onderzoek onder de inwoners en 
gebruikers van de voorzieningen vragen. 
 
12. Wat zijn in onze gemeente/gemeenschap criteria om armoede aan af te meten 
In de Kadernota minimabeleid en armoedebestrijding van mei 2007 is geen definitie opgenomen van 
wat armoede is. Wanneer de gemeenteraad in de nieuwe raadsperiode het armoedebeleid wil 
actualiseren kan men ook de (gemeentelijke) definitie van armoede vaststellen. Vooruitlopend hierop 
is in de voetnoot

1
 de definitie van armoede van de Verenigde Naties opgenomen. 

 
 
Aspecten die schriftelijk door de PvdA zijn ingebracht 
 
Vragen over de werkeloosheid in de gemeente:  
 
13. Welke ontwikkeling doet zich voor? Over hoeveel werkelozen spreken we? Hoe verloopt de 
toename? 
In 2011 bedroeg het aantal werkelozen in de gemeente 425 personen. Dit aantal is in 2012 opgelopen 
naar 489 personen. Voor 2013 is het aantal nog niet bekend. Dit zal blijken uit de jaarrekening van het 
ISWI die binnenkort verwacht wordt. 
 
14. Wat zijn daarbij de consequenties voor het zorgloket? 
Het aantal aanvragen voor (bijzonder) bijstand stijgt hierdoor. 
 
15. Hoeveel gezinnen komen in moeilijkheden, die een koopwoning hebben? Is er sprake van een 
toename? Hoeveel woninguitzettingen ten gevolge van huurachterstand?  
Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over het aantal gezinnen dat in de problemen komt dat 
een koopwoning heeft. De coördinator Lokaal Zorgnetwerk geeft aan dat er recent meer 
aanzeggingen/dreigingen van huisuitzettingen zijn, maar kan geen exacte aantallen geven. 
 
16. Hoe wordt er regionaal afgestemd? 
De gemeenten in de regio Achterhoek geven samen vorm aan de Participatiewet. Ook wordt 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een regionale backoffice en er is een gezamenlijke 
werkgeversbenadering. 
 
17. Is het gemeentelijke vangnet groot genoeg i.v.m. de komende decentralisatie?  
Het is aan de gemeenteraad om te beoordelen of het vangnet groot genoeg is. Wanneer gewerkt gaat 
worden met 1 aanvraagformulier voor alle regelingen is de kans groot dat er een kleine toename van 
het gebruik van de regelingen gaat ontstaan.  
 
Vragen over de schuldproblematiek: 
 
18. Is er een toename van huishoudens, die een beroep op de Stadsbank moeten doen? 
Ja, er is een toename. In totaal hebben 170 huishoudens een beroep op de Stadsbank gedaan. Het 
betreft hier indicatiestellingen/aanvragen. Dit kan gaan om een persoon of een gezin. 
 
19. Hoe is de toename van cliënten bij de schuldmaatjes? Tegen welke knelpunten lopen ze in hun 
werk aan? Is de hulp toereikend? 
De gemeente beschikt niet over deze exacte aantallen. Indien gewenst kan dit nagevraagd worden bij 
de Schuldhulpmaatjes. Wel is bekend dat het aantal aanvragen dat de Schuldhulpmaatjes krijgt de 
capaciteit overstijgt.  
 

                                                      
1
 Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat 

wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te 
kunnen voorzien. De bestaansmiddelen hiervoor zijn wel aanwezig, maar ze kunnen als gevolg van schaarste onbetaalbaar 
worden. Primaire levensbehoeften omvatten zaken als schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en 
gezondheidszorg. Zij gelden als noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden. Deelnemen aan het sociale leven, 
degelijk onderwijs en ontspanning kunnen als secundaire levensbehoeften beschouwd worden. Het tegengestelde van armoede 
is welstand. Het tegengestelde van schaarste is overvloed. Het verschil tussen armoede en welstand wordt aangeduid door de 
armoedegrens. 
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De Schuldhulpmaatjes is een vrijwilligersorganisatie waar de gemeente zeer tevreden over is, maar 
juist vanwege de inzet van de vrijwilligers heeft men niet altijd alle kennis in huis. Dat mogen wij ook 
niet van hen verwachten. 
 
20. Wat verstaan we onder armoede? Welke grens wordt gehanteerd? 
Zie hiervoor et antwoord op vaag 5 en vraag 12. 
 
21. Hoeveel huishoudens vallen onder de armoede grens? 
Dit is onbekend 
 
22. Welk effect heeft armoede op de gezondheidszorg (medisch of psychisch)?  
Dit vraagt om een nader onderzoek. Deze gegevens zijn niet specifiek bekend voor de gemeente 
Oude IJsselstreek. 
 
Groeperingen: 
 
23. Hoeveel eenoudergezinnen hebben slechts een uitkering? 
Volgens de Nationale Atlas Volksgezondheid telde de gemeente Oude IJsselstreek in 2011 856 
eenoudergezinnen. Uit de jaarrekening 2012 ISWI blijkt dat 96 alleenstaande ouders gebruik maken 
van inkomensondersteuning. Hoeveel van deze 96 slechts een uitkering hebben, is niet bekend.  
 
24. Hoeveel inwoners maken gebruik van de voedselbank? 
In 2013 maakte gemiddeld 68 cliënten/huishoudens gebruik van de Voedselbank. 
 
25. Hoeveel kinderen gaan zonder ontbijt naar school? 
Deze gegevens zijn niet bekend. Dit vraag om een onderzoek waarbij het de vraag is de vraag 
hierover ‘naar waarheid’ zal worden beantwoord. 
 
Vragen over inzet gelden: 
 
26. In 2013 is € 783.650,- uitgegeven aan armoedebestrijding. De rijksbijdrage is € 5.295.803,- . 
Waaraan is het resterende bedrag van € 4.512.513,- besteed, volledig aan het ISWI? 
De ontvangen Rijksbijdrage voor het I-deel van de WWB bedroeg in 2013 € 5.295.803,-. Dit volledige 
bedrag is doorgezet naar het ISWI en ingezet waarvoor het bedoel is, namelijk het verstrekken van 
uitkeringen. 
 
Het bedrag van € 783.650,- is gemeentelijk geld dat gebruikt is voor de armoedebestrijding.  
 
27. In 2014 is dit bedrag vermeerderd met € 120.000,- . Hoe wordt de € 5.415.803,-besteed? 
Het I-deel van de WWB wordt gebruikt voor het betalen van de uitkeringen en staat los van de 
gemeentelijke gelden voor armoedebestrijding.  
 
De extra compensatie van € 120.000,- voor minima die opgenomen is in de begroting van 2014 is 
bedoeld om eventuele terugval tegen te gaan wanneer het subsidiebeleid wijzigt. In het kader van 
Welzijn opbouwen vanaf nul zijn er een aantal ontwikkelingen waardoor inwoners met een smalle 
beurs mogelijk geen of minder gebruik meer kunnen maken van activiteiten of voorzieningen. Om dit 
te compenseren is een extra ‘potje’ gerealiseerd dat ingezet kan worden wanneer het subsidiebeleid 
daadwerkelijk wijzigt. 
 
28 Hoeveel geld heeft de gemeente ontvangen via de Kleinsma gelden? Is dit bedrag in het 
bovenstaand bedrag opgenomen? Wat is ervan besteed en waarvoor? Welk bedrag krijgen we in de 
toekomst en hoe wordt die ingezet? 
Voor 2014 ontvangt de gemeente een bedrag van € 140.000,- aan Kleinsmamiddelen. De daarop 
volgende jaren ontvangt de gemeente jaarlijks een bedrag van € 180.000,-. Over de inzet van deze 
middelen heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen. Dit kan meegenomen worden in het te 
actualiseren armoedebeleid. 
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Maatregelen: 
 
29. Waarom is de minimagrens van 120 niet naar 110 getrokken? Over welke kosten praten we? 
Vermoedelijk wordt hier bedoeld waarom de minimagrens niet van 110% naar 120% is getrokken. Dat 
wordt niet gedaan omdat de grens wettelijk op 110% is vastgesteld. 
 
30. Het sociaal fonds is momenteel gesteld op € 115,-. Lijkt ons laag. Wat betekent een verhoging van 
€ 50,- Wat wordt er uit vergoed? 
Het sociaal fonds is een tegemoetkoming die op naam is gesteld en niet overdraagbaar is. De kosten 
die er uit betaald worden zijn zaken als: zwemles, abonnement bibliotheek, abonnement krant, 
internetaansluiting, uitstapjes, schoolreisjes, abonnementen op sportverenigingen. Zoals aangegeven 
het is een tegemoetkoming, maar in de praktijk blijken de mensen met deze tegemoetkoming goed uit 
te komen. De uitgaven worden gecontroleerd waarbij gecontroleerd wordt dat het is uitgegeven aan 
hetgeen waarvoor het aangevraagd is, en dat het ingezet is voor de persoon op wiens naam de 
tegemoetkoming is uitgekeerd.  
 
Wanneer deze tegemoetkoming wordt verhoogd dan moet het budget voor het sociaal fond verhoogd 
worden. Punt van aandacht hierbij is wel dat met de aankomende invoering van 1 aanvraagformulier 
voor alle vormen van bijstand in de gemeente het aantal keren dat een beroep op het sociaal fonds 
gedaan wordt mogelijk groter wordt. Het kan dus zijn dat een verhoging van de uitkering aan de orde 
is, maar wel een verhoging van het budget om in het aantal aanvragen te kunnen voorzien.  
 
31. Wat is er tegen om een fonds te hebben voor een voorschotverlening o.a. bij ontslag (zeker nu de 
gewone toeslagen te laat overgemaakt worden)? 
Een dergelijk fonds brengt extra administratieve lasten met zich mee. De juistheid van een aanvraag 
dient gecontroleerd te worden en eventuele terugvordering dient ook te worden gerealiseerd.  
 
32. Hebben de voedselbanken voldoende volume om aan de vraag te voldoen? 
Hier heeft de gemeente geen zicht op.  




