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Raadsvoorstel 
 
Raadsvergadering d.d. 27 januari 2016  nr. 
 
 
Onderwerp:    
Armoedebeleidsplan 2016-2019 
 
 

 
Voorstel: 

1. Het Armoedebeleidsplan 2016-2019 vast te stellen met daarin de volgende doelstelling: 
Onze inwoners die (tijdelijk) niet financieel zelfredzaam zijn worden ondersteund, zodat zij weer grip       
krijgen op hun situatie, volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving en uiteindelijk weer     
zelfredzaam zijn,  
en de volgende speerpunten: 

- Activeren van de (arbeids)participatie van minima; 
- Voorkomen is beter dan genezen, samen bereiken we meer; 
- Speciale aandacht voor kwetsbare groepen (kinderen/kwetsbare ouderen/chronisch zieken en 

gehandicapten); 
- Communicatie; 
- Haaksbergen als regiegemeente en lokale toegang in de Noaberpoort; 
- Budgetten van Rijk koppelen aan de specifieke voorzieningen; 
- Stimuleren van private initiatieven en 

Te bepalen dat dit beleidsplan op 5 februari 2016 in werking treedt. 
 
 
Inleiding / aanleiding 
Het herijken van het armoedebeleid is al eerder aan uw raad toegezegd. Het Armoedebeleidsplan is 
opgesteld naar aanleiding van een bestuursopdracht minimabeleidsplan, zoals vastgesteld door het 
college op 26 mei 2015. Op 3 december 2015 heeft de Participatieraad over het ontwerp beleidsplan 
geadviseerd.  
 
Bestuurlijk / wettelijk kader 
 
Rijk: 
Participatiewet 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) 
 
Gemeente: 
Bestuursopdracht nieuw minimabeleid 
Krachtig, Energiek, verbindend Coalitieprogramma 2014 – 2018 
Verordening Participatieraad Haaksbergen 
Programmabegroting 2016 
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Argumenten 
1.1  Met het Armoedebeleidsplan geven we uitvoering aan de toezegging aan de raad om het 

 armoedebeleid te herijken en aan de bestuursopdracht van het college.  
  
 Op 26 mei 2015 heeft uw college de bestuursopdracht minimabeleid vastgesteld. Met dit 
 beleidsplan wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde bestuursopdracht. 
 
1.2 Met het Armoedebeleidsplan leggen we de doelstelling en speerpunten van ons armoedebeleid 

vast, die worden uitgewerkt in de besluiten en regelingen over armoedebeleid 
  
 In dit beleidsplan worden de kaders van het beleid vastgesteld. Nadat de raad deze kaders heeft 
 vastgesteld zal het college de diverse uitvoeringsregelingen nog aanpassen, bijvoorbeeld de 
 beleidsregels bijzondere bijstand. Deze (aangepaste) uitvoeringsregels worden dan ook weer 
 voorgelegd aan de Participatieraad. Aan de gemeenteraad wordt nog een voorstel gedaan over 
 de Verordening minimabeleid.  
 

1.3 Met het Armoedebeleidsplan worden uitgangspunten uit het Coalitieprogramma  
vastgelegd als speerpunten voor armoedebeleid  

  
 Door uw college zijn verschillende doelstellingen geformuleerd voor het gehele sociaal domein. 
 Onder andere het uitgangspunt ‘voorkomen is beter dan genezen’ komt nog nauwelijks terug in 
 het huidige minimabeleid. Met de herijking van het armoedebeleid passen we de regelingen aan 
 zodat deze beter aansluiten op de gevormde doelstellingen en ambities. 
 
1.4 De overgrote meerderheid van de Participatieraad heeft positief geadviseerd 

 
Op 3 december 2015 heeft de Participatieraad schriftelijk geadviseerd. Het advies is als bijlage 
opgenomen. De Participatieraad heeft twee vragen gesteld en deze vragen zijn per mail 
beantwoord en als bijlage bijgevoegd. De Participatieraad heeft aangegeven dat het overgrote 
deel positief adviseert over het beleidsplan.  

 
1.5  Het college gaat de stelpost “tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten” inzetten 
 voor de uitvoering van dit beleidsplan en daarmee zijn er voldoende middelen beschikbaar om 
 uitvoering te kunnen geven aan dit beleidsplan. 
 

Door het rijk zijn via de integratie uitkering sociaal domein middelen beschikbaar gesteld ter 
compensatie van de afschaffing van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten) en de CER (Compensatie Eigen Risico). In de programmabegroting 2016 en het 
meerjarenperspectief zijn deze middelen gereserveerd op een stelpost van € 136.000,-- per jaar 
voor de periode 2016 t/m 2019. 
 
Wij stellen voor om deze middelen in te zetten als dekking voor de uitvoering van dit beleidsplan.  
De betreft bijvoorbeeld;  

 De extra inzet op communicatie en de verwachtte toename van kosten voor de collectieve 
zorgverzekering. In de begroting zit al dekking voor de kosten van de huidig groep 
deelnemers. De inzet van de stelpost is bestemd voor de verwachtte toenemende kosten,   

 Speciale aandacht voor kwetsbare groepen: kinderen, kwetsbare ouderen, chronisch zieken 
en gehandicapten vanuit het Wmo-beleid,  

 Er is nog financiële ruimte voor Wmo-uitvoeringsbeleid voor kwetsbare groepen,  

  De toenemende kosten van de Verordening minimabeleid als gevolg van de verruiming van 
de inkomensgrens van 110% naar 115%,  

 De verruiming van de inkomensgrens van 110% naar 115% van het Jeugdsportfonds en het 
Jeugdcultuurfonds.  

 
In het beleidsplan is een prognose toegevoegd van de kosten van dit beleidsplan. Deze 
prognose gaat ervan uit, dat er voldoende middelen zijn voor de uitvoering mits de stelpost 
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chronisch zieken & gehandicapten hiervoor wordt ingezet. Het financiële kader voor dit plan 
wordt tussentijds via de Bestuursrapportages gemonitord en indien nodig bijgesteld.    
  

 
1.6 De extra financiële middelen die we krijgen van het Rijk willen we inzetten voor 
 armoedebestrijding onder inwoners van de gemeente Haaksbergen en daarmee voor de 
 uitvoering van het Armoedebeleid, alsmede vanuit de uitvoering van de Wmo. 
 
 Een speerpunt uit het Coalitieakkoord 2014-2018 is dat de financiële middelen die we ontvangen 
 van het Rijk voor armoedebestrijding hier ook daadwerkelijk voor worden gebruikt. Ook de 
 middelen die wij vanuit het rijk ontvangen ter compensatie van de Wtcg/CER (zie hierboven) 
 worden nu voor de doelgroep ingezet. Wij doen dit integraal, dat wil zeggen dat de uitvoering 
 wordt geregeld  vanuit het armoedebeleid (incl. bijzondere bijstand, kwijtschelding e.d.) en vanuit 
 het Wmo-uitvoeringsbeleid.  
 
 De vertaling van dit beleidsplan (op hoofdlijnen) naar het uitvoeringsbeleid zal ten dele nog 
 gestalte moeten krijgen. Daartoe zal het college bijvoorbeeld de beleidsregels bijzondere 
 bijstand nog aanpassen en vanuit de Wmo zal ook nog nader uitvoeringsbeleid worden 
 geformuleerd.   
 
Risico’s 
Er zitten zowel maatschappelijke als financiële risico’s aan het hernieuwde armoedebeleid. 
 
In de doorberekening van de kosten is gewerkt met enkele aannames over het gebruik van de 
regelingen uit het armoedebeleid. Het risico bestaat dat deze aannames niet juist zijn en het 
daadwerkelijk gebruik en de kosten hoger uitvallen. 
Naast het financiële risico dient er ook rekening gehouden te worden met overige risico’s. 
Zo is de invulling van de Noaberpoort nog in ontwikkeling. Bovendien wordt er momenteel in de 
Noaberpoort wel gewerkt met de doelgroep, maar de integrale aanpak t.a.v. armoedebeleid kan nog 
verbeterd worden. Ook de overdracht van de activiteiten voor schuldhulpverlening naar de Stadsbank 
zal daarbij nog extra aandacht nodig hebben.  
 
 
Planning / Procedure 
De volgende planning wordt gevolgd voor de vaststelling van het Armoedebeleidsplan: 
 
 

Planning Armoedebeleidsplan 

Dinsdag 12 januari 2016 Behandeling Armoedebeleidsplan in Commissie 
Samenleving. 

Woensdag 27 januari 2016 Vaststelling Armoedebeleidsplan in gemeenteraad.  

Donderdag 4 februari 2016 Bekendmaking beleidsplan in GemeenteNieuws in 
Rond Haaksbergen 

Vrijdag 5 februari 2016 Inwerkingtreding beleidsplan 

 
 
 
 

 
Bijlage(n):  
 
- fysiek, ter inzage:  
 
- digitaal:  

o Armoedebeleidsplan 2016-2019 
o Advies Participatieraad 3 december 2015 
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o Mail met beantwoording twee vragen van de Participatieraad 
 
 
 

 
Burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
M.E. Kragting-de Groot G.J. Kok MDR 
secretaris  burgemeester 

 

 
Aldus vastgesteld  
tijdens de openbare raadsvergadering d.d.  27 januari 2016 
 
 
 
 
mr. G. Raaben G.J. Kok MDR 
griffier voorzitter 
 


