Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 12
Voorstel tot ondertekenen intentieverklaring
Meedoenpact binnen de gemeente Aalten

AAN DE RAAD

Samenvatting
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. Ook de gemeente Aalten wordt gevraagd om deze intentieverklaring te ondertekenen
en daarmee het belang van een gezamenlijke aanpak bij armoedebestrijding te onderstrepen.

Inleiding
Op 9 mei 2019 heeft een bijeenkomst plaats gevonden met betrekking tot een particulier initiatief
rondom het Meedoenpact binnen de gemeente Aalten. Deze avond is voorbereid door een kerngroep
van maatschappelijke organisaties die armoedebestrijding in onze gemeente gezamenlijk wil
aanpakken. Er is een intentieverklaring opgesteld 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'.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Armoedebestrijding maakt onderdeel uit van de Participatiewet.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
De initiatiefnemers vragen de gemeente Aalten de intentieverklaring te steunen door deze te
ondertekenen. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring onderstreept de gemeente Aalten
het belang van een gezamenlijke aanpak rondom armoedebestrijding.

Alternatieve beleidskeuzes
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Niet van toepassing.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Participatie en Communicatie
Niet van toepassing.

Vervolgstappen inclusief tijdpad
De kerngroep gaat samen met de gemeente verder aan de slag met de opbrengsten van de
bijeenkomst en de doelstelling van dit initiatief.

Bijlagen
Geen.

Aalten, 25 juni 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester

De raad van de gemeente Aalten
de voorzitter en griffier van de gemeenteraad 12 augustus 2019;

gelet op het bepaalde in de Verordening burgerinitiatief Aalten

BESLUIT

het burgerinitiatief van bewoners Berkenhovestraat en omgeving te Aalten, overeenkomstig
raadsmededeling 110-2019 van het college van burgemeester en wethouders, niet te honoreren.

AALTEN, 17 september 2019
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

