Ingebrachte informatie in het RTG van 30 november 2015 betreft Armoedebeleid Aalten 2016
Over het nieuw vast te stellen armoedebeleid wil de sociale raad ter ondersteuning in de
besluitvorming uw aandacht vragen voor het volgende:
Nadat het college in april van dit jaar aan de sociale raad heeft verzocht haar ervaringen met het
huidige armoedebeleid kenbaar te maken, heeft de raad zich breed georiënteerd bij diverse
instellingen en organisaties.
Uit deze oriëntatie is zeer waardevolle informatie voortgekomen over praktijksituaties en de
verwachte ontwikkelingen. We merken hierbij op dat de bereidheid van iedereen om mee te werken
groot is, maar ook verwachtingsvol.
De bevindingen uit de oriëntatie en onze eigen ervaringen zijn in ons 1e uitgebracht advies van juli
verwoordt.
Daarna heeft de sociale raad in augustus het concept voorstel armoedebeleid van de gemeente
ontvangen.
De sociale raad heeft het voorstel beoordeeld en is positief over de voortzetting van bestaand beleid
en de uitbreidingen. De raad heeft echter ook een aantal kanttekeningen geplaatst. Het voorstel is
niet altijd even concreet en de raad zag in het voorstel weinig herkenning van haar uitgebracht
advies . Met name het anticiperen op knellende praktijksituaties.
De raad heeft toen besloten in oktober een aanvullend advies uit te brengen.
Vervolgens heeft de gemeente op 17 november de adviezen beantwoord.
Aansluitend op deze beantwoording heeft op maandag 23 november een gesprek plaatsgevonden
met dhr. Wiltink en dhr. Lettenboer om de antwoorden toe te lichten en de kanttekeningen van de
raad te bespreken.
Wij willen nu van de gelegenheid gebruik maken de belangrijkste onderwerpen uit deze bespreking
ook onder uw aandacht te brengen.
Als
1. In het voorstel worden goede intenties uitgesproken over “Terugdringen van niet gebruikregelingen” . Alhoewel wordt erkend dat dit een lastig onderwerp is, willen we benadrukken
dat het vanuit preventie en sociaal oogpunt belangrijk is. Dus voor het tijdig signaleren en
voorkomen van problemen bij de burger. De sociale raad pleit voor het opzetten van een
gedegen communicatieplan. De gemeente wil na het vaststellen van het armoedebeleid dit
serieus oppakken. Ons advies is hierbij ook organisaties als Humanitas, diaconieën, caritas,
ouderenbonden en intermediairs bij voorbeeld ouderenadviseurs te betrekken.
Als
2. De raad heeft nogmaals de grote waarde benadrukt van het regelmatig evalueren van
ondersteunende maatregelen en het anticiperen daarop. De raad vindt dat het resultaat
wordt bepaald door in welke mate de ondersteuning in de behoefte van de gebruiker

voorziet. De gemeente heeft aangegeven in het voorjaar met de evaluaties te starten en
deze jaarlijks uit te gaan voeren.
Als
3. Het begrip maatwerk wordt veel in het voorstel genoemd. De gemeente wil hier actief mee
aan de slag. Binnen de regelingen zijn hier voldoende mogelijkheden. Dit zal extra aandacht
vragen. Zoals wij eerder hebben aangegeven is voor een goede toepassing bekendheid van
de regelingen hierbij een voorwaarde (zie1.).
Als
4. De raad heeft zijn zorg geuit over de kwetsbare situatie bij Humanitas. In de adviezen heeft
u dit kunnen lezen. Helaas wordt er in het voorstel niet op ingespeeld . Evenals de kansen die
bij de diaconieën en caritas liggen. De zorg wordt door de gemeente met ons gedeeld. Wij
zullen - hopelijk met u- er op toezien dat de gemeente dit gaat oppakken.
Als
5. Na de toelichting van de gemeente blijkt dat over leenbijstand voor gebruiksgoederen en
schuldhulpverlening maatwerk in de regeling bijzondere bijstand mogelijk is. Ook dit is echter
weinig bekend. Verder heeft de raad ook als suggestie een voorbeeld van Drentse
Gemeenten gedaan over “blijvers lening” en vraagt hiervoor aandacht.
Als laatste
6. In het voorstel wordt over het onderwerp “de beschikbaarheid van sociale huurwoningen”
doorverwezen naar een ander beleidsterrein. Gezien de urgentie van het probleem vinden
we dit te vrijblijvend. De gemeente heeft toegezegd onze opmerkingen en suggesties serieus
op te pakken.
Naast onze informatie uit de adviezen willen wij als Sociale raad de nu genoemde onderwerpen
nogmaals onder uw aandacht brengen.

Slotopmerking:
De overtuiging is dat wanneer in de komende jaren de uitvoeringsplannen gebaseerd zijn op deze 6
onderwerpen er goede stappen worden gezet in het armoedebeleid

