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Beantwooring vragen fractie Progessieve Partij t.a.v. manifestatie Kansrijk

Aanleiding
Door de Progressieve Partij zijn schriftelijke vragen gesteld t.a.v. de manifestatie Kansrijk (week van de
armoede, zaterdag 8 november 2014).
Is de berichtgeving in de Gelderlander juist?
Wat is de reden dat de gemeente Aalten of Aaltense organisaties niet meedoen?
Indien de gemeente en organisaties uit Aalten niet meedoen zou de fractie van de Progressieve Partij
dat teleurstellend vinden en bij dezen het College oproepen alles in het werk te stellen om als
gemeente of als door de gemeente ondersteunde organisaties (bijv Figulus, Buurt aan Zet, CJG, OT
enz.) daar toch een rol te spelen. Tevens om in de gemeentelijke (sociale media) inwoners attent te
maken op deze bijeenkomst
Graag horen wij een positief antwoord uiterlijk vrijdag.
Inhoud mededeling
De berichtgeving in de Gelderlander is juist. Binnen de betreffende afdeling hebben we de keuze
gemaakt om zaterdag 8 november 2014 daar niet aanwezig te zijn. Gezien de grote werkdruk is het
onmogelijk om voor deze bijeenkomst mensen vrij te maken. De afdeling heeft de vragen die door de
Gelderlander zijn gesteld beantwoord en tevens alle benodigde informatie over het gevoerde armoede
bestrijdingsbeleid is beschikbaar gesteld. Gezien de mate van het gebruik van de voorzieningen in dit
kader kunnen we concluderen dat de doelgroep de weg naar de gemeente goed weet te vinden.
Tevens verwachten we dat de doelgroep uit de gemeente Aalten niet of slechts zeer incidenteel
aanwezig zal zijn op de bijeenkomst in Winterswijk (Pronova)
Om een voorbeeld te geven van de extra werkdruk op de afdeling kunnen we u mededelen dat in de
komende week ambtshalve plus minus 500 brieven worden verzonden in het kader van de regeling
tegemoetkoming koopkracht 2014.
De door u genoemde organisaties en instellingen hebben geen directe relatie tot de armoedebestrijding.
Overigens hebben zij een autonome bevoegdheid om deel te nemen aan deze manifestatie.
We onderschrijven het belang van de manifestatie maar we moeten keuzes maken ten aanzien van de
inzetbaarheid van de beschikbare capaciteit. We hopen op uw begrip hiervoor.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
-De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
--

48/2014 Schriftelijke vragen fractie Progressieve Partij t.a.v. manifestatie Kansrijk.

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/een-steuntje-in-de-rug-bij-financi%C3%ABleproblemen-1.4601342

Vragen en oproep aan het College.
1.In de Gelderlander van vandaag staat de manifestatie Kansrijk aangekondigd (zie link).
2.In dit bericht staat expliciet vermeld dat de gemeenten Aalten en Montferland niet meedoen.
3.Is deze berichtgeving juist (m.a.w. doet de gemeente Aalten of organisaties uit Aalten niet mee?)
4.Indien het antwoord luidt dat de gemeente Aalten of Aaltense organisaties niet meedoen, wat is
daarvan de reden?
5.Indien de gemeente en organisaties uit Aalten niet meedoen zou de fractie van de Progressieve
Partij dat teleurstellend vinden en bij dezen het College oproepen alles in het werk te stellen om als
gemeente of als door de gemeente ondersteunde organisaties (bijv. Figulus, Buurt aan Zet, CJG, OT
enz) daar toch een rol te spelen. Tevens om in de gemeentelijke (sociale media) inwoners attent te
maken op deze bijeenkomst.
6.Graag horen wij een positief antwoord uiterlijk vrijdag.
Met vriendelijke groeten,
Fractie Progressieve Partij
Joop Wikkerink, fv.

