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Voorgestelde beslispunten

Op 15 december 2015 heeft de gemeenteraad het Armoedebeleid gemeente Aalten 2016
vastgesteld. Hierin is opgenomen dat na afloop van ieder kalenderjaar wordt geëvalueerd op
het gebruik, zowel qua gebruikers als financieel. Gesteld kan worden dat in 2018 meer
inwoners gebruik hebben gemaakt van de gemeentelijke inkomensondersteuning. Kijkend
naar de lokale en landelijke ontwikkelingen zijn wij voornemens om een integrale
beleidsplan armoede en schulden op te stellen. Het armoedebeleid kan niet los worden
gezien van het schuldenbeleid. Deze liggen in elkaars verlengde. Daarnaast werkt het
hebben van (problematische) schulden en het langdurig leven in armoede door naar andere
leefgebieden zoals de zorg (gezondheid), re-integratie (werkloosheid) en welzijn
(psychosociale hulpverlening). Naast een evaluatie over 2018 wordt voorgesteld om de
gemeente Aalten een intentieverklaring te laten ondertekenen met betrekking tot het
Aaltense Meedoenpact. Dit is een particulier initiatief en de ondertekenaars gaan samen aan
de slag om de armoede voor alle inwoners binnen onze gemeente te bestrijden.

De beslispunten zijn:
1. Evaluatie 2018 armoedebeleid gemeente Aalten
vaststellen en raad informeren.
2. Intentieverklaring Meedoenpact gemeente
Aalten ondertekenen.
3.

Besluit

Inleiding

akkoord

Op 15 december 2015 heeft de gemeenteraad het
Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 vastgesteld.
Hierin is opgenomen dat na afloop van ieder
kalenderjaar wordt geëvalueerd op het gebruik, zowel
qua gebruikers als financieel. Op 21 maart 2017 heeft
een evaluatie over 2016 plaats gevonden. Het jaar
2017 is niet geëvalueerd. Dit had te maken met het
feit dat het college in het voorjaar van 2018 een
minima-effectrapportage door het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting (Nibud) wilde laten uitvoeren.
Dit onderzoek is medio 2018 uitgevoerd. Er wordt
voorgesteld de bijgevoegde evaluatie 2018,

armoedebeleid gemeente Aalten, vast te stellen en de
raad hierover te informeren.
Na de presentatie van de uitkomsten van het Nibud
onderzoek in november 2018 is een particulier
initiatief ontstaan op het gebied van
armoedebestrijding in de vorm van een Aaltense
Meedoenpact. Een kerngroep heeft een bijeenkomst
voorbereid voor iedereen die betrokken is of zich
betrokken voelt bij armoedebestrijding binnen onze
gemeente. Op 9 mei 2019 heeft deze bijeenkomst,
onder ruime belangstelling, plaats gevonden. Alle
aanwezigen zijn gevraagd om een intentieverklaring
te ondertekenen met de volgende tekst: 'Armoede
kent vele gezichten. Armoede is iets dat verder gaat
dan enkel het financiële aspect. Het leidt tot grote
problemen en kan leiden tot sociale uitsluiting. Wie in
armoede leeft heeft daar zelden bewust voor gekozen
en krijgt daarom onze aandacht en ondersteuning.
Wij leggen ons hier niet bij neer! De ondertekenaars
van het meedoenpact gemeente Aalten, gaan aan de
slag om de armoede voor alle inwoners binnen onze
gemeente te bestrijden. Dat doen we onder andere
door ondersteuning en preventie te bieden, door het
niet-gebruik tegen te gaan, door goede
informatievoorziening, integrale samenwerking en het
vergroten van (financiële) zelfredzaamheid. Met het
aangaan van dit pact verbinden wij ons als
maatschappelijke organisaties en gemeentelijke
organisaties aan elkaar zodat onze middelen en
diensten efficiënter en doelmatiger ingezet kunnen
worden ten behoeve van onze inwoners'.
Het college en de gemeenteraad wordt gevraagd om
bovenstaande intentieverklaring te ondertekenen. De
kerngroep gaat samen met de gemeente verder aan
de slag met de opbrengsten van de bijeenkomst en
de doelstelling van dit initiatief.

Argumenten

1.1 Met de evaluatie wordt voldaan aan een
afspraak met de raad.
2.1 Met het ondertekenen van de
intentieverklaring onderstreept de gemeente
Aalten het belang van een gezamenlijke lokale
aanpak rondom armoedebestrijding.

Kanttekeningen

Overleg gevoerd met

Vervolgstappen en planning

Participatie

Communicatie

1.1 Niet van toepassing.

Afdelingen /Teams: Bedrijfsvoering en Sociaal
Domein / Dienstverlening en Zorg
Personen: Hugo Plattel en Raimond Letteboer
Overlegpunten: resultaten uitvoering
armoedebeleid
De evaluatie wordt na het collegebesluit via een raadsmededeling
verzonden aan de raad.

Niet van toepassing.

De evaluatie wordt in afschrift verstuurd naar de Sociale Raad van de gemeente Aalten.

