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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het actieplan armoede Haaksbergen. Dit actieplan beschrijft onze acties voor 2022 en 
2023 op het gebied van het armoedebeleid. Daarbij geven we zo concreet mogelijk weer welke 
doelen we nastreven en welke stappen we hiervoor zetten. Ook de samenwerking met partners 
komt aan bod.  
 
Dit actieplan is enkel gericht op de minimaregelingen. Deze worden toegelicht in het volgende 
hoofdstuk “Huidige regelingen”. Het onderwerp ‘Werk’ is geen onderdeel van dit actieplan. Dat is 
namelijk vastgelegd in het Actieprogramma Werk en Bijstand 2019-2022. In de loop van 2022 
wordt een actieplan Werk en Bijstand 2023-2026 ontwikkeld. Ook het onderwerp 
‘schuldhulpverlening’ laten we in dit actieplan buiten beschouwing. Hiervoor is een apart 
beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2020-2023 vastgesteld op grond van de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening.  
 

1.1. Beleidsplan sociaal domein breed 
Wij zijn bezig om een sociaal domein breed integraal beleidsplan op te stellen. De planning van dit 
beleidsplan is echter nog onduidelijk en het huidige beleidsstuk betreffende het armoedebeleid, het 
armoedebeleidsplan 2016-2019, is verlopen. Om die reden is dit actieplan armoede 2022-2023 
opgesteld.  
 
Voor het opstellen van het beleidsplan wordt een brede uitvraag gedaan bij de doelgroep en bij 
betrokken partners. Vanuit de Participatiewet moet onder andere gedacht worden aan de 
Participatieraad Haaksbergen, de Commissie Samenleving en bestuur en aan externe organisaties 
welke te maken hebben met de doelgroep, waaronder Stichting leergeld, het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, het Noodfonds Haaksbergen, de Voedselbank, etc. Ook wordt te rade gegaan bij andere 
gemeenten voor inspiratie en tips. Belangrijk onderdeel bij het opstellen van het beleidsplan is een 
inventarisatie in hoeverre de huidige regelingen aansluiten bij de behoefte van de doelgroep.  
 
In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wensen van de nieuwe gemeenteraad 
worden uiteraard ook bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan betrokken. Daarnaast is in 
december 2021 het nieuwe coalitieakkoord ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ 
gepresenteerd. Ideeën van het kabinet worden nadrukkelijk gevolgd. In het coalitieakkoord staat 
onder andere dat de brede armoede- en schuldenaanpak met volle kracht wordt doorgezet, met 
oog voor de menselijke maat. 
 
Op het moment dat het sociaal domein brede beleidsplan gereed is, vervalt dit actieplan. Het 
actieplan wordt gemaakt om de tussenliggende periode te overbruggen. Zo kan toch gewerkt 
worden op basis van een duidelijke koers. 
 

1.2. Evaluatie armoedebeleidsplan 2016-2019 
In oktober 2020 heeft de evaluatie van het armoedebeleidsplan 2016-2019 plaatsgevonden. Bij het 
opstellen van dit actieplan armoede is onder andere input gehaald uit deze evaluatie. De 
belangrijkste punten uit de evaluatie zijn in dit actieplan opgenomen. Ook is gebruik gemaakt van 
het advies van de Participatieraad op de evaluatie van het armoedebeleidsplan en de bijbehorende 
reactienota van het college.  
 
Er is geen actualisatie van het gebruik van de regelingen opgenomen. Covid-19 kan een vertekend 
beeld van het gebruik van het afgelopen jaar geven. In het integrale beleidsplan wordt weer een 
actualisatie opgenomen, rekening houdende met eventuele Covid-19 invloeden.  
 
Daarnaast zijn wensen en ideeën opgehaald bij de Participatieraad Haaksbergen, de Commissie 
samenleving en bestuur en bij hiervoor genoemde externe organisaties die te maken hebben met 
de doelgroep.  
 
Omdat we de uitvoering van de Participatiewet en het armoedebeleid sinds september 2016 
grotendeels belegd hebben bij de Uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Midden Twente, is dit 
actieplan armoede in samenspraak met de Uitvoeringsorganisatie opgesteld. 
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2. Huidige regelingen 
 
In dit actieplan verstaan we onder het armoedebeleid alle besluiten en regelingen (verordeningen, 
nadere regels, beleidsregels) die erop gericht zijn om inwoners die (tijdelijk) niet financieel 
zelfredzaam zijn te ondersteunen, te weten: 
 

1. Beleidsregels bijzondere bijstand;  
2. Verordening individuele inkomenstoeslag;  
3. Verordening minimabeleid en Kindpakket;  
4. Schuldhulpverlening*;  
5. Bijdrage Jeugdfonds Sport & Cultuur;  
6. Bijdrage Stichting Leergeld;  
7. Subsidies die een rol spelen bij het beleid;  
8. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen;  
9. De collectieve zorgverzekering.  
 

*Voor schuldhulpverlening is een apart beleidskader op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
vastgesteld. 

3. Omvang doelgroep 
 
Ons huidige armoedebeleid kent verschillende inkomensgrenzen. De gehanteerde grens bepaalt de 
omvang van de doelgroep van de diverse regelingen. 
 
Wij hanteren verschillende inkomensgrenzen: 
 

 100% voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen, de individuele 
inkomenstoeslag en de bijzondere bijstand; 

 115% voor het minimabeleid en Kindpakket en  
 120% voor de collectieve zorgverzekering. 

 
De exacte omvang van de groep inwoners met een laag inkomen is niet eenvoudig te bepalen, laat 
staan tot op persoonsniveau in kaart te brengen. Als indicator om te bepalen hoeveel huishoudens 
in Haaksbergen in armoede leven, hebben wij gebruik gemaakt van de grens van het wettelijk 
sociaal minimum. Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen minimaal nodig hebben voor een 
waardige levensstijl. De hoogte van de bedragen wordt tweemaal per jaar door het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld. 
 
De minimascan van Stimulansz is gebaseerd op de cijfers van het Centraal Bureau voor de  
Statistiek (CBS) en geeft een beeld van de huidige omvang en samenstelling van de doelgroep van  
het gemeentelijk minimabeleid per gemeente of provincie. Dit overzicht gebruiken wij om inzicht te 
hebben in de omvang van de doelgroep in Haaksbergen. Ten opzichte van de evaluatie van het 
armoedebeleidsplan is de omvang van de doelgroep in Haaksbergen verder afgenomen.  
 
De cijfers uit de evaluatie van het armoedebeleidsplan zijn geactualiseerd. De cijfers zijn gebaseerd 
op de minimascan juli 2020. De cijfers over 2021 zijn nog niet beschikbaar. 
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3.1. Huishoudens 
In tabel 1.1 is te zien dat het percentage huishoudens in Haaksbergen voor elke inkomensgrens 
lager is dan in de provincie Overijssel en ook lager dan Nederland. Ten opzichte van de aantallen in 
2019 is het percentage huishoudens bij iedere inkomensgrens in Haaksbergen gedaald. 
 
Tabel 1.1 Percentage huishoudens met een inkomen tot ..% van het sociaal minimum 
 101% 115% 120% 
Haaksbergen     4,5   8,8 10,2 
Overijssel     6,3 11,5 13,0 
Nederland     6,7 11,4 12,8 

 
In onderstaande tabel kunnen we vervolgens zien om welke absolute aantallen het gaat voor 
Haaksbergen.   
 
Tabel 1.2 Aantal huishoudens met inkomen tot ..% van het sociaal minimum 
 101% 115% 120% 
Inkomsten als werknemer   30     76    91 
Inkomsten als zelfstandige  50      62    67 
Uitkering inkomensverzekering 214    511   630 
Uitkering sociale 
voorzieningen 

163    254   263 

Totaal 457 904 1.050 
 
We zien nog steeds een daling van het aantal inwoners dat tot de doelgroep van ons 
armoedebeleid behoort. In 2015 behoorde 10,9% van het aantal huishoudens in Haaksbergen tot 
de doelgroep van 115% van het Wsm. Dit percentage is in 2020 gedaald naar 8,8%. Dit betekent 
dat in 2020 nog 904 huishoudens in Haaksbergen onder de doelgroep van het armoedebeleid 
vielen.  
 

3.2. Kinderen 
Tabel 1.3 geeft een overzicht van het aantal huishoudens met kinderen, dat volgens de 
minimascan 2020 een inkomen heeft tot maximaal 120% van het Wettelijk sociaal minimum 
(Wsm). 
 
Tabel 1.3 Huishoudens met kinderen <18 jaar naar inkomen in Haaksbergen  
Inkomen Aantal 
Tot 101% Wsm      48 
Tot 115% Wsm      92 
Tot 120% Wsm    107 

 
In tabel 1.4 geven we het aantal kinderen <18 jaar weer dat opgroeit in een huishouden dat 
volgens de minimascan 2020 een inkomen heeft tot maximaal 120% van het Wettelijk sociaal 
minimum (Wsm). 
 
Tabel 1.4 Aantal kinderen <18 jaar in (minima)huishoudens  
Inkomen Aantal 
Tot 101% Wsm 142 
Tot 115% Wsm 146 
Tot 120% Wsm 270 

 
We zien ook een daling van het aantal kinderen dat tot de doelgroep van ons armoedebeleid 
behoort.  
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4. Doelstelling en resultaten 
 
In dit actieplan blijven we de reeds bekende, algemene inhoudelijke uitgangspunten centraal 
stellen: 

 De inwoner staat centraal; 
 Deelnemen naar vermogen; 
 Eigen kracht en verantwoordelijkheid; 
 Voorkomen is beter dan genezen. 

 
Net als de hoofddoelstelling voor het armoedebeleid:  
 
Met ons armoedebeleid willen we inwoners die (tijdelijk) niet financieel zelfredzaam zijn 
ondersteunen, zodat zij weer grip krijgen op hun situatie, volwaardig kunnen meedoen aan de 
samenleving en uiteindelijk weer zelfredzaam zijn. I 
 
Het huidige armoedebeleid geven we vorm langs de volgende speerpunten:  

 Financiële ondersteuning bij noodzakelijke kosten;  
 Activeren van de (arbeids)participatie van minima;  
 Inzetten op preventie;  
 Speciale aandacht voor kwetsbare groepen: kinderen, kwetsbare ouderen, chronisch zieken 

en gehandicapten. 
 
Bovenstaande uitgangspunten, hoofddoelstelling en speerpunten blijven centraal staan in dit 
actieplan armoede omdat ze nog steeds actueel zijn. Bij het vormgeven van het brede beleidsplan 
worden ze waar nodig bijgesteld en SMART geformuleerd, zoals is aanbevolen in de evaluatie. Het 
actieplan armoede 2022-2023 wordt niet geëvalueerd. 
 

4.1.  Minimaregelingen per speerpunt 
Hieronder zijn de huidige minimaregelingen per speerpunt uiteengezet. 
 
Financiële ondersteuning bij noodzakelijke kosten  
Door bijzondere omstandigheden kan zich de situatie voordoen dat het inkomen van een inwoner 
van Haaksbergen niet volledig toereikend is in de voorziening van noodzakelijke kosten. Indien er 
in de eigen omgeving of in voorliggende voorzieningen geen oplossing gevonden kan worden, kan 
de gemeente ertoe overgaan eenmalige of periodieke financiële ondersteuning te bieden. De 
regelingen die we hierbij inzetten zijn:  

 Individuele bijzondere bijstand;  
 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;  
 Individuele inkomenstoeslag.  

 
Activeren van de (arbeids)participatie van minima  
Ons armoedebeleid ondersteunt mensen met lage inkomens bij maatschappelijke participatie. Door 
de inzet van ons armoedebeleid is het voor inwoners van alle leeftijden mogelijk om mee te blijven 
doen aan het sociale leven in Haaksbergen. Dat doen we met de volgende regelingen:  

 Verordening minimabeleid  
 Bijdrage aan Jeugdfonds Sport & Cultuur;  
 Bijdrage aan Stichting Leergeld Haaksbergen. 

 
Inzetten op preventie  
Met het armoedebeleid willen wij ons specifiek richten op preventie om problemen in de toekomst 
zoals bijvoorbeeld schulden en sociaal isolement te voorkomen. Vanuit het armoedebeleid zetten 
we de volgende regelingen in:  

 Schuldhulpverlening;  
 Collectieve zorgverzekering.  

 
Speciale aandacht voor kwetsbare groepen: kinderen, kwetsbare ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten  
Middels regelingen uit ons armoedebeleid willen wij ons met name focussen op een drietal 
kwetsbare groepen: kinderen, kwetsbare ouderen en chronisch zieken en gehandicapten.  
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Regelingen die we met name hiervoor inzetten:  
 Kindpakket;  
 Collectieve zorgverzekering.4.2.  

 

4.2 Inhoud van de minimaregelingen 
 
Omschrijving Inkomensgrens 

t.o.v. Wsm 
(Maximaal) bedrag 

Kwijtschelding lokale heffingen   
Kwijtschelding van gemeentelijke 
afvalstoffenheffing, rioolheffing, 
onroerende zaakbelasting en 
waterschapsbelasting 

Tot 100% Wsm - 

Bijzondere bijstand    
Vergoeding van bijzondere en 
noodzakelijke extra kosten 

Tot 100% Wsm - 

Collectieve zorgverzekering   
Menzis biedt samen met de gemeente 
de collectieve zorgverzekering 
GarantVerzorgd aan: een complete 
zorgverzekering waar de gemeente 
aan meebetaalt. 

Tot 120% Wsm Inwoners ontvangen een 
korting op de premie en in 
pakket GarantVerzorgd 3 wordt 
het eigen risico niet opgelegd  

Individuele inkomenstoeslag   
De individuele inkomenstoeslag is 
bedoeld voor mensen die geen 
uitzicht hebben op 
inkomensverbetering 

Minimaal 3 jaar tot 
100% Wsm 

Alleenstaande: € 345 per jaar 
Alleenstaande ouder: € 440 per 
jaar 
Echtpaar: € 490 per jaar 

Minimabeleid   
Het minimabeleid bestaat uit 
regelingen voor volwassenen: 

 Lidmaatschap bibliotheek 
 Contributie sportverenigingen 

en andere gesubsidieerde 
welzijnsinstellingen 

 Scholings- en 
vormingsactiviteiten 

 Abonnement voor een 
internetaansluiting 

Tot 115% Wsm 75% van het totaal van de 
gemaakte kosten met een 
maximum van € 150 per jaar 
voor gehuwden en 
alleenstaande ouders en € 90 
per jaar voor een alleenstaande 

Kindpakket   
Een pakket aan maatregelen voor 
kinderen < 18 jaar: 

 Bijdrage voor Superspetters 
zwemlessen 

 Schoolkosten 
 Bijdrage fiets 

 

Tot 115% Wsm  Zwemlessen: eenmalig € 350 
Schoolkosten: 4 t/m 11 jaar  
€ 150 per subsidiejaar en  
12 t/m 17 jaar € 200 per 
subsidiejaar 
Fiets: eenmalig € 150 voor 
kinderen in groep 7 of 8 van 
het basisonderwijs  

Jeugdfonds Sport & Cultuur   
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
betaalt (een deel van) de contributie 
en eventuele materialen voor 
kinderen van 6 tot 18 jaar, die lid zijn 
van een sportvereniging of cultuur bij 
een club of vereniging doen 

Tot 115% Wsm en 
financieel moeilijke 
situaties 

Sport: € 225 per jaar 
Cultuur: € 425 per jaar 

Stichting Leergeld Haaksbergen   
Biedt ondersteuning (in natura) aan 
kinderen op het gebied van aan 
onderwijs gerelateerde zaken, zoals 
meedoen aan schoolreisjes, een fiets 
of laptop. 

Tot 120% Wsm (vanaf 
2022) en financieel 
moeilijke situaties 

Maatwerk in natura  
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Voor de mate van het gebruik van de regelingen wordt verwezen naar de evaluatie van het 
armoedebeleidsplan.  

5. Actiepunten armoede 2022-2023 
 
Aandachtspunt bij het opstellen van het beleidsplan is het SMART formuleren van de speerpunten, 
zodat gemeten kan worden in hoeverre de speerpunten behaald worden. Dit kwam naar voren in 
de evaluatie van het armoedebeleidsplan. SMART staat voor: 

 Specifiek 
 Meetbaar 
 Acceptabel of aanvaardbaar 
 Realistisch 
 Tijdgebonden 

 
De komende twee jaar richten we ons op de volgende actiepunten: 
 

5.1. Behouden van het goede 
Uit de evaluatie van het armoedebeleidsplan is gebleken dat we al veel dingen goed doen. De basis 
die de afgelopen jaren is opgebouwd, willen we graag behouden. Zo willen we de centrale, lokale 
toegang voor onze inwoners zoals wij deze hebben georganiseerd in de Noaberpoort behouden. De 
collectieve zorgverzekering heeft een redelijk tot goed bereik, evenals het Kindpakket. Ook is de 
doelgroep die aanspraak kan maken op de individuele inkomenstoeslag uitgebreid. De basis willen 
we versterken met meer maatwerk en waar mogelijk een uitbreiding van de voorzieningen, op 
grond van een behoeftepeiling onder de doelgroep. We geloven dat iedere hulpvraag uniek is en 
raakt aan alle leefgebieden van mensen. 
 
In 2022 wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. In het laatst uitgevoerde 
klanttevredenheidsonderzoek (2018) gaven de klanten de dienstverlening gemiddeld een 7. Dat is 
een redelijk resultaat. De inwoners zijn in dit onderzoek echter niet specifiek gevraagd naar de 
minimarelingen. Deze uitvraag wordt wel meegenomen in het klanttevredenheidsonderzoek 2022. 

 

5.2. Toegang en een integrale aanpak met behulp van de Noaberpoort; 
We gaan (nog meer) inzetten op de integrale aanpak. Waar de armoedebestrijding conform het 
armoedebeleid voorheen een aparte deeltaak was van de klantmanagers Werk & Inkomen, 
proberen wij steeds meer een bredere verbinding te maken met andere domeinen als Jeugd en 
Wmo. Hiervan is het nog op te stellen integrale beleidsplan een mooi voorbeeld.  
 
Een ander voorbeeld is het in gebruik nemen van het Mini maatwerk budget (hierna: MMB). Het 
doel van het MMB is voorkomen dat (kleine) problemen groter worden en waarbij een doorbraak 
mogelijk is niet mogelijk is binnen de mogelijkheden die voorliggende voorzieningen en fondsen 
bieden. Hiervoor zijn 2 interdisciplinaire teams samengesteld, waarin onder andere klantmanagers, 
Wmo consulenten en regisseurs, jeugdregisseurs, schuldhulpverleners en (school)maatschappelijk 
werkers bij elkaar in een app groep zitten. Elk team krijgt een budget van €2.000 voor 2022 
waarvan maximaal € 500 aan één huishouden. Dit budget biedt uitkomst, waarbij doelmatigheid 
boven rechtmatigheid staat.  
 
Om klantmanagers, regisseurs en consulenten op structurele wijze te informeren maken we 
gebruik van een nieuwsbrief per mail en sluiten we waar mogelijk aan bij reeds bestaande 
overlegstructuren. Alle professionals die contact hebben met de doelgroep zijn (afhankelijk van de 
Covid-19 omstandigheden) op de Noaberpoort aanwezig om de mensen te woord te staan en te 
informeren. De dienstverlening wordt zo laagdrempelig en duidelijk mogelijk aangeboden.  
 
Afstemming noodvoorzieningen Haaksbergen 
Naast de reeds genoemde fondsen als het Jeugdfonds en Stichting Leergeld, kent Haaksbergen nog 
meer voorzieningen en instanties voor noodhulp zoals de Voedselbank Enschede-Haaksbergen, 
Stichting Noodfonds Haaksbergen (incl. Budgetmaatjes) en Sterren Stralen (Rotary). Om elkaar te 
versterken en zodoende hulp te kunnen (blijven) bieden aan de inwoners die het nodig hebben, 
zijn er in het verleden een aantal bijeenkomsten voor deze partijen in de Noaberpoort geweest. Er 
is een overzicht (placemat) ontwikkeld voor professionals waarin is opgenomen welke partijen er 
zijn, welke ondersteuning zij bieden en aan wie en op welke manier en waar inwoners kunnen 
worden aangemeld. De komende jaren zullen wij deze samenwerking continueren en elkaar blijven 
informeren. Ook worden er concrete afspraken gemaakt over structurele afstemming met de 
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noodvoorzieningen. Ook wordt onderzocht of de Haaksbergse doelgroep gebruik kan maken van de 
voorzieningen van de Kledingbank Enschede. 
 

5.3. Aandacht voor de gevolgen van Covid-19 
Opereren in het sociaal domein is dynamisch. Het is meer dan het opstellen van een beleidsplan (of 
actieplan) dat langs gebaande paden kan worden uitgevoerd. Een voorbeeld van een actuele 
ontwikkeling, waarvan wij de gevolgen voor de komende jaren nu nog onvoldoende kunnen 
overzien is de coronacrisis. De verwachting was dat er meer inwoners door de economische 
gevolgen van de crisis het inkomen zien dalen of zelfs verliezen en daardoor op termijn in de 
problemen komen. Dit zou betekenen dat er meer mensen een beroep moeten doen op onze 
regelingen en dienstverlening, waarbij het niet ondenkbaar is dat zich nog inwoners gaan melden, 
die dat nog niet eerder hebben gedaan. Dit beeld zien we echter (nog) niet terug. De economie 
draait op dit moment goed, al hebben bepaalde sectoren het erg zwaar. Het is dus afwachten wat 
de gevolgen op de lange termijn zijn. 
 
De komende jaren moet aandacht zijn voor de impact van corona op de maatschappij en de 
(potentiële) doelgroep van het armoedebeleid. De minimaregelingen moeten voor iedereen 
duidelijk, vindbaar en laagdrempelig zijn. De wijze van communicatie en de informatievoorziening 
vanuit de Noaberpoort en de Uitvoeringsorganisatie zijn hierbij belangrijk. Ook moet er aandacht 
zijn voor de specifieke doelgroep ondernemers. Dit wordt nader uitgewerkt in samenspraak met 
het Regionaal Orgaan voor Zelfstandigen (ROZ). Daarnaast blijven wij aan de lat staat voor de 
uitvoering van mogelijke nadere landelijke regelingen die in het leven worden geroepen door het 
Rijk, vergelijkbaar met de Tozo en TONK regelingen. 
 

5.4. Energiearmoede 
De recente ontwikkelingen op de energiemarkt (de snelle en sterke stijgende energielasten) raken 
de kwetsbare inwoners het hardst. Inmiddels zijn er verschillende landelijke regelingen in het leven 
geroepen om de stijgende lasten te compenseren (december 2021). Zo komt er een landelijke 
generieke compensatie, waarbij ieder huishouden voor circa 400 euro wordt gecompenseerd 
middels een belastingverlaging. Daarnaast kunnen huishoudens met een laag inkomen aanspraak 
maken op een bedrag van ca. € 200 euro ter compensatie van de energielasten. Inwoners kunnen 
dit bedrag bij de gemeente aanvragen. Ook kunnen huishoudens met een laag inkomen door 
gemeenten ondersteund worden middels energiebesparende maatregelen.  
 
De komende periode denken we na over de inzet van energiebesparende maatregelen. Waar 
mogelijk wordt aangesloten bij (landelijke) initiatieven en wordt kennis opgehaald bij en 
uitgewisseld met andere gemeenten en onderzoeksbureaus.  
 

5.5. Onderzoek naar vergroten van het bereik 
 
Uit de evaluatie van het armoedebeleid blijkt dat nog veel inwoners geen gebruik maken van 
regelingen waar ze mogelijk wel recht op hebben. Uitgangspunt is dat iedereen die recht heeft op 
voorzieningen hier gebruik van moet kunnen maken. Onderzocht wordt of extra inzet op vergroten 
van het bereik van onze regelingen gewenst is. Tot die tijd zetten wij de huidige werkwijze voort.  
 
Wel willen we onderzoeken of huisbezoeken uitgevoerd kunnen worden om minimaregelingen extra 
onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Het afleggen van huisbezoeken is 
arbeidsintensief, maar levert wel degelijk wat op blijkt uit ervaringen van andere gemeenten. 
Wellicht kan deels worden aangesloten bij huisbezoeken die in het kader van de Wmo worden 
afgelegd.  
 
Ook worden procesverbeteringen onderzocht die het niet gebruik tegengaan. Zo wordt het scenario 
onderzocht waarbij inwoners zich maximaal 1x per 12 maanden hoeven te melden voor een 
inkomenscheck. Eens per jaar worden vervolgens alle minimaregelingen verstrekt waar een 
inwoner recht op heeft, in plaats van een aparte aanvraag per regeling. Als wij de 
inkomensgegevens en gezinssamenstelling reeds kennen, zoals van mensen met een uitkering uit 
de Participatiewet, is geen aanvullende aanvraag nodig en worden de regelingen automatisch 
toegekend. Dit project hangt samen met het onderzoek naar de invoering van een App (zie onder 
punt 7). Doelstellingen hiervan zijn: 

• Regelingen toegankelijker/passender voor de doelgroep, niet-gebruik tegengaan 
• Aanvraagproces versimpelen  geen wachtlijsten  
• Efficiëntie in werkprocessen door automatisering 
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De Participatieraad Haaksbergen heeft de wens voor een eenmalige inkomenstoets ook 
uitgesproken. 
 
Achtergrondinformatie niet gebruik (uit de evaluatie) 
Het gebruik en bereik van de regelingen voor volwassenen op basis van de Verordening 
minimabeleid blijven vergeleken met het Kindpakket achter. Een verklaring is moeilijk te geven. Dit 
komt doordat de doelgroep hierop niet bevraagd is. Bij het opstellen van het integrale beleidsplan 
is het de bedoeling om bij de doelgroep op te halen of de huidige regelingen (inclusief de hoogte 
van de bedragen) voldoende aansluiten bij de behoefte. Het bereik en gebruik van het Kindpakket, 
de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en de collectieve zorgverzekering zijn redelijk tot goed 
te noemen.  
 
De afgelopen jaren hebben wij, mede met behulp van de extra middelen van het Rijk (Klijnsma 
middelen), veel inzet gepleegd op (huishoudens met) kinderen. Tegelijkertijd blijkt dat er veel 
armoede heerst (bijna 5 keer zoveel) bij huishoudens zonder kinderen. Bij het opstellen van het 
nieuwe beleidsplan wordt nader ingezoomd op deze groep. 
 
Voor een optimaal bereik en gebruik van de voorzieningen voor minima is het van belang dat er 
intensief aandacht wordt besteed aan de communicatie. Om ervoor te zorgen dat onze inwoners de 
regels kennen en zij hier zo nodig gebruik van kunnen maken, worden zij op structurele wijze 
geïnformeerd over regelingen uit ons armoedebeleid door gebruik te maken van de website van 
Noaberpoort, het GemeenteNieuws en de nieuwsbrief Alinea. Voor vrijwilligers en medewerkers van 
zorg- & welzijnsorganisaties en andere belangstellenden die te maken hebben met minima, is er 
twee keer per jaar een bijeenkomst waarin ze worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en 
wijzigingen. 
 
Inwoners met een laag inkomen kunnen zoals gezegd voor sommige kosten van participatie ook 
een beroep doen op één van de fondsen. Uit onderzoek is gebleken dat de drempel om hulp te 
vragen bij een fonds minder hoog is dan bij de gemeente. Kijkend naar bijvoorbeeld het 
Jeugdfonds of Stichting Leergeld, is het bereik en gebruik hiervan vergelijkbaar met dat van het 
gemeentelijk Kindpakket. De verwachting is echter dat dit bereik zal stijgen, en dan met name 
onder de groeiende groep werkende armen, omdat zij als fonds minder gebonden zijn aan een 
harde inkomensgrens van 115% en daardoor in het geval van financiële nood toch ondersteuning 
kunnen bieden. Een bijkomend (financieel) voordeel is dat fondsen d.m.v. fondsenwerving, 
sponsoren en (particuliere) giften hun budget kunnen vergroten. 
 

5.6. Onderzoeken naar het vereenvoudigen van minimaregelingen 
De veranderende, steeds meer digitale maatschappij dwingt ons na te denken over ontwikkelingen 
op het gebied van digitalisering. Zo zal de komende jaren de mogelijkheid van het digitaal 
aanvragen van minimaregelingen via MijnWerk&Inkomen worden doorontwikkeld, waarbij uiteraard 
aandacht is voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn. Eén van de doelen hiervan is het 
vergemakkelijken van het doen van een aanvraag. 
 
Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de invoering van een App haalbaar is. Hierbij wordt 
gekeken hoe de regelingen uit het minimabeleid in een digitale app beschikbaar gesteld kunnen 
worden aan de doelgroep. De voorzieningen uit het minimabeleid/Kindpakket die van toepassing 
zijn, worden d.m.v. een QR-code beschikbaar gesteld in een overzichtelijke app. De doelgroep kan 
vervolgens door het tonen van de QR-code in de app de inhoud van de regelingen bij 
(lokale)leveranciers besteden. Ook hierbij is een van de doelen het toegankelijker maken van de 
regelingen, alsook het niet gebruik reduceren. Een ander doel is het in control zijn met betrekking 
tot inkoop voorzieningen. Uitgangspunt is dat de app niet stigmatiserend werkt. 


