
Motie
Op weg naar een armoede-vrije gemeente Oude-IJsselstreek in 2025

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 5 juli, sprekende over 
de Voorjaarsnota 2019

Constaterende dat:

1. de genoemde inspanningen in de voorjaarsnota voor armoedebestrijding 
onvoldoende is, waardoor het risico van uitsluiting om mee te doen in de 
samenleving sterk aanwezig is;

2. Een motie over de bestrijding van kinderarmoede van 9 november 2017 door de 
gehele raad is aangenomen en nog geen uitvoering heeft gekregen;

3. Een grote groep inwoners een inkomen heeft onder de armoedegrens.

Draagt het college op:

om de plannen van de SP, zoals onderstaande zijn omschreven, op te nemen in de 
voorjaarsnota en tot uitvoering te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie SP

Suzan Tuit



Bijlage bij motie ‘Op weg naar een armoede-vrije gemeente Oude-
IJsselstreek in 2025’
Inleiding
In 2017 heeft de gemeenteraad oude-IJsselstreek unaniem het meedoenbeleid en de 
motie kinderarmoedebestrijding aangenomen. Deze geeft hiermee aan dat zij al haar 
inwoners mee
wil laten doen in de samenleving, ook zij die het financieel of anderszins minder getroffen 
hebben.
Maar vooral dat kinderen niet de dupe mogen zijn en alle kansen moeten krijgen.
Doel 
Zet de benodigde financiële middelen in bij een groep inwoners die een inkomen hebben 
onder de armoedegrens, zodat kinderen vooral niet de dupe worden. Hiermee voorkomen 
we toekomstige problemen met betrekking tot gezondheidszorg, sociale problematiek, 
isolement en uitsluiting.
Opdracht 
Voer een breed opgezet onderzoek uit bij de inwoners waarbij een risico aanwezig is van 
uitsluiting bij huishoudens die onder de armoedegrensgrens leven. Niet alleen 
bijstandsgerechtigden, maar ook bij kleine zelfstandigen en agrariërs. Het betreft circa 
15% van onze inwoners.
Het doel is om inzicht te krijgen in de belemmeringen door armoede en uitsluiting.
M  aatwerk
Om maatwerk te kunnen leveren in de hulpverlening is een fijnmazige infrastructuur in de 
hulpverlening noodzakelijk. Voer een onderzoek uit naar de haalbaarheid voor een 
structuur van wijkteams onder de regie van buurtcoaches, en stel een plan van aanpak 
op.

Mensen met langdurig laag inkomen
Doe een onderzoek om naar de haalbaarheid voor een creatieve oplossing van een 
regeling voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben, om hen een aanvulling te 
geven naar een inkomen boven de armoedegrens.
Eenvoudige procedures
Start nog in 2018 met de doelen uit het coalitieprogramma: De aanvraagprocedures zijn 
integraal, simpel en snel en de informatievoorziening naar onze inwoners is goed, zodat 
minimaal 80% van de van de mensen die hiervoor in aanmerking komen, gebruik gaan 
maken van de gemeentelijke regelingen.

Bijstandsuitkeringen 
Verminder het aantal bijstandsuitkeringen uit de zgn. “Kaartenbak van laborijn, minimaal 
met 15% in 2025, door het maken en uitvoeren van een plan van aanpak, waarbij alle 
maatschappelijke- en vrijwilligers- organisaties worden betrokken.
Basisinkomen
Start in 2019 met het doel uit het coalitieprogramma betreffende het experiment van 
basisinkomen.

Schuldhulpverlening
De schuldhulpverlening moet in de Oude-IJsselstreek efficiënt en effectief zijn, en bij 
voorkeur geen commercieel karakter hebben. Door een beter toezicht op de 
Bewindvoering kan worden voorkomen dat dit relatief dure instrument onnodig te lang 
wordt ingezet. 
Laaggeletterdheid
Maak een plan van aan pak voor het verminderen van de laaggeletterdheid en maak 
daarin onderscheid voor 4 verschillende doelgroepen: Vluchtelingen, Allochtonen, 
autochtonen, mensen met een laag IQ. Zij moeten personele ondersteuning krijgen.
Samenwerking 
Creëer een samenwerkingsverband met gemeenten met meer/langere ervaring op het 
gebied van armoede bestrijding.


