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:

namens de Sociale Raad: Wilma Winkelhorst, Koos Leber, Bertus te Grootenhuis en
Henk Eijkelkamp en namens de gemeente: wethouder Henk Wiltink en Raimond
Letteboer (beleidsmedewerker)

Afwezig

:

-

In dit gesprek worden de adviezen van de Sociale Raad van 9 juli 2015 en 15 oktober 2015 en de
gemeentelijke reactie op deze adviezen (zoals vastgesteld in het college van 10 november 2015) met
elkaar besproken en voorzien van een nadere toelichting.
Door de Sociale Raad wordt bij het bespreken opgemerkt dat zij de wijze waarop de gemeente haar
reactie heeft vormgegeven/ gerubriceerd, evenals de constructieve houding van de gemeente, als
positief ervaart.
In het gesprek wordt o.a. een toelichting gegeven op wat exact wordt verstaan onder het leveren van
maatwerk en waarom de gemeente deze werkwijze hanteert. Binnen het armoedebeleid vindt, gelijk
aan de huidige praktijk, toetsing per situatie plaats op individuele gronden (maatwerkprincipe). Het
kader daarbij is dat de gemeente bij elke aanvraag moet vaststellen of er sprake is van uitgaven die
voortvloeien uit bijzondere omstandigheden, of de uitgaven noodzakelijk zijn en of ze daadwerkelijk
gemaakt zijn.
N.a.v. de (al dan niet in de documenten) gemaakte opmerkingen wordt met elkaar het volgende
afgesproken:
-

-

Ondersteuning bij armoede en het voorkomen van niet-gebruik wordt als zeer belangrijk
beschouwd. Over het armoedebeleid en de bijbehorende regelingen wordt dan ook breed
gecommuniceerd (o.a. met maatschappelijke organisaties, ouderenbonden en sportverenigingen). Over de (beste) wijze van communicatie vindt afstemming plaats met het team
Communicatie.
Vanuit de Sociale Raad is aangegeven dat men het erg belangrijk vindt dat er wordt ingezet
op het signalering van schuldenproblematiek (alvorens het al te laat is dan wel het
schuldprobleem te groot wordt). De gemeente deelt deze opmerking, waarbij ook wordt
verwezen naar een eerder dit jaar belegde avond met de diaconieën over het project
Schuldhulpmaatje.
Afgesproken wordt dat de gemeente volgend jaar rondom dit thema een bijeenkomst
organiseert met de diaconieën, ouderenbonden, Sociale Raad en de hierbij betrokken
maatschappelijke organisaties (zoals humanitas), om met elkaar de mogelijkheden hiervoor te
bespreken en om bestaande initiatieven met elkaar te bespreken en te verbinden.
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