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Beantwoording vragen PP armoedebeleid.

Aanleiding
De fractie van de Progressieve Partij heeft vragen gesteld naar aanleiding van de gehouden
manifestatie Kansrijk op 8 november 2014 (georganiseerd door de Gelderlander) gericht op
armoedebestrijding. In raadsmededeling nr. 170 van 30 oktober 2014 heeft het college uitgelegd
waarom de gemeente Aalten niet actief heeft deelgenomen aan deze manifestatie. De fractie legt nu de
volgende vragen voor aan het college:
1. Wanneer zet u de herijking van het armoede- en minimabeleid op de bestuurlijke
termijnagenda?
2. Bent u bereid om in elk geval van diverse genoemde initiatieven (Kledingruilpunt/Kledingbank,
Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld en een kindpakket) na te gaan of ze opgenomen kunnen
worden in het minimabeleid?
3. Bent u bereid een opdracht te formuleren voor het maken van een sociale kaart?
Inhoud mededeling
1. De laatste nota minimabeleid (vanaf 2014 hanteren we de landelijke term armoedebeleid)
dateert van 2010. Sindsdien is de aandacht voor het armoede- en schuldenbeleid alleen maar
toegenomen. Het Rijk heeft hiervoor ook structureel extra middelen beschikbaar gesteld. Vanaf
2013 ontvangen gemeenten via de algemene uitkering extra middelen voor intensivering van
het armoedebeleid en schuldhulpverlening (voor 2014 € 70 miljoen en vanaf 2015 structureel
€ 90 miljoen). Tot op heden is hier geen specifiek beleid voor ontwikkeld, met uitzondering van
een onderdeel van de schuldhulpverlening. Het beleidsplan Schuldhulpverlening 2014 – 2016 is
in januari 2014 door de raad vastgesteld en wordt begin 2016 geëvalueerd (in aansluiting op de
landelijke evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). Armoedebeleid en
schuldhulpverlening dient in samenhang bezien te worden.
De komende tijd ligt onze prioriteit bij de invoering van de transities en de hierbij behorende
e
transformatie binnen het sociaal domein. In de 2 helft van 2015 zal een herijking plaats vinden
van het gemeentelijke armoedebeleid.
2. Ja, we zullen deze initiatieven meenemen in de voorgestelde herijking van het armoedebeleid.
Overigens wordt het onderdeel Schuldhulpmaatje, als zijnde één van de actiepunten uit het
beleidsplan schuldhulpverlening, op dit moment al onderzocht op haalbaarheid. Verder gaan
we, in navolging op de Voedselbank, praktisch informatie verstrekken over genoemde
initiatieven betreffende de Kledingbank en het Kledingruilpunt.
3. Een digitale sociale kaart armoedebestrijding dient dan op Achterhoekse schaal opgezet te
worden. Het onderhoud en actueel houden van een dergelijke sociale kaart is dan van groot
belang. Wij hebben nu geen capaciteit om een dergelijk initiatief vanuit Aalten te initiëren.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: n.v.t.

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: n.v.t.
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1. Zaterdag 8 november organiseerde de Gelderlander met enkele partners een anti-armoedemanifestatie in Pronova Winterswijk. Daar waren enkele regionaal werkende
(vrijwilligers)initiatieven present, waarvan deels ook inwoners van de gemeente Aalten
gebruik kunnen maken.
2. Onze fractie wil graag dat het armoedebeleid aangevuld wordt/herijkt wordt, ook n.a.v. de
opmerkingen over het kindpakket van de Kinderombudsman.
3. De fractie van de Progressieve Partij zou graag willen dat de onderstaande initiatieven
betrokken gaan worden bij de herijking van het armoedebeleid. Ook kunnen wij ons
voorstellen dat vooruitlopend op die herijking al vast informatie over deze initiatieven
uitgereikt wordt via bijv. KCC, team Zorg en Inkomen en Figulus c.a.
a. Stichting ’t Varsseltje, Kledingruilpunt van de Achterhoek, Varsseveld
b. Stichting Kledingbank Winterswijk en omstreken
c. Schuldhulpmaatje Groenlo/Eibergen
d. Stichting Leergeld Oost-Achterhoek.
4. Vervolgens zou de Progressieve Partij graag zien dat de Regelingen bijzondere bijstand en
minimabeleid op z’n minst op elkaar afgestemd worden in de regio Oost-Achterhoek. De
bedragen voor de kindregelingen (Participatiefonds) en individuele inkomenstoeslag (v,m.
langdurigheidstoeslag wijken per gemeente nogal af.
5. Eén van de positieve maar ook urgente lessen die uit deze dag getrokken kan worden is dat
alle initiatieven die aanwezig waren het belang inzien van samenwerking en vooral van een
goede sociale kaart.
6. Vraag aan het College:
-wanneer zet u de herijking van het armoede- en minimabeleid op de bestuurlijke
termijnagenda
-bent u bereid om in elk geval van bovenstaande initiatieven na te gaan of ze opgenomen
kunnen worden in het minimabeleid. Ook andere samenwerkingvormen met bestaande
initiatieven (Voedselbank, Dorcas enz.( behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
-bent u bereid een opdracht te formuleren voor het maken van een sociale kaart?
De fractie van de Progressieve Partij.

