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In te stemmen met de visienotitie armoedebestrijding.

Inleiding
Het bestrijden van armoede is een thema dat de afgelopen jaren nadrukkelijk in de belangstelling
staat. In Boekel hebben we een goed voorzieningen pakket om het leven in armoede draaglijker te
maken, de minimavoorzieningen. Nu het voorzieningen pakket op orde is, is het belangrijk om te
kijken hoe we armoede en/of financiële problemen kunnen voorkomen. Om hier mee te starten
hebben we voorliggende visienotitie op armoedebestrijding gemaakt. In deze notitie zijn de visie en
ambitie rondom armoedebestrijding uitgewerkt.
Relatie met eerdere besluitvorming
N.v.t.
Beoogd resultaat
Visie en ambitie van het Boekelse gemeentebestuur op het gebied van armoedebestrijding zijn
hiermee duidelijk. Met dit kader als basis kunnen we acties uitwerken zodat er een totaalaanpak van
armoede ontstaat. Hierbij ligt de nadruk op preventie, bewustwording en gedragsverandering.
Argumenten
Een visie op armoedebestrijding ontbreekt
In Boekel doen we veel op het gebied van armoedebestrijding. Er zijn veel voorzieningen om het
leven in armoede draaglijker te maken. Wat ontbreekt is een samenhangende preventieve aanpak
van armoede en/of financiële problemen. Met deze notitie hebben we een basis om hier specifieker
mee aan de slag te gaan en borgen we meteen het huidige voorzieningen niveau.
Risico’s
Inzet op preventie is lastig
Over armoede en schulden wordt vaak niet gesproken. Er heerst een gevoel van schaamte en taboe.
Daarnaast geeft het (lang) leven in armoede en/of met schulden chronische stress. Hierdoor zijn
mensen vaak niet in staat om voorbij de dag van morgen te kijken en een lange termijnplanning te
maken. Dit alles maakt dat het voorkomen van armoede en/of schulden ook meteen lastig. Maar niet
onmogelijk. Het is zoeken naar een juist aanbod wat past bij de omstandigheden van mensen. Ook
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zullen dit trajecten zijn waar je voldoende tijd voor uit moet trekken. Dit betekent over het algemeen
dat de kosten voor de baten uitlopen.
Financiële gevolgen en dekking
De kosten van de verzoektaak regisseur armoedebestrijding laten drukken op post actieve aanpak
armoedebeleid.
Keuzemogelijkheden
Niet kiezen voor preventief beleid
De gemeenteraad kan er voor kiezen om niet te investeren in het voorkomen van armoede en/of
schulden. In plaats daarvan kunnen zij bijvoorbeeld kiezen om de minimavoorzieningen verder uit te
breiden. Omdat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor een actieve aanpak armoedebeleid is
het niet logisch om niets op het gebied van armoedebestrijding te doen. Omdat de
minimavoorzieningen in onze gemeente van een goed niveau zijn en het nog ontbreekt aan
preventieve acties/inzet ligt het voor de hand om de aankomende jaren preventie prioriteit te geven.
Niet kiezen voor een regisseur armoedebestrijding
De gemeenteraad kan van mening zijn dat een regisseur armoedebestrijding niet nodig is. Het in
kaart brengen wat en wie zich allemaal met armoedebestrijding bezig houdt, onderlinge
samenwerking tot stand brengen of verbeteren, investeren op een integrale benadering en het
ophalen van input voor beleid kost (veel) tijd. Teveel tijd om dat vanuit beleid alleen op te pakken. Wil
je uitvoering geven aan de visie en ambitie uit deze visienotitie dan heb je mensen in de uitvoering
nodig die zich daar specifiek mee bezig houden. Wij denken dat we met de inzet van een regisseur
armoedebestrijding hier invulling aan kunnen geven.
Communicatie
Adviesraad Sociaal Domein
De visienotitie is inhoudelijk bespreken met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De ASD heeft een
gevraagd advies op de visienotitie gegeven. Zij geven een positief advies en geven daarbij aan dat:
 Het een goed overzicht geeft van de Boekelse minimavoorzieningen.
 Zij verheugd zijn te constateren dat we duurzame resultaten willen bereiken door te werken aan
een totaalpakket waarbij we inzetten op preventie, bewustwording en gedragsverandering.
 Ook onderschrijven zij het belang van de regisseur armoedebestrijding.
Uitvoering en evaluatie
Zodra de regisseur armoedebestrijding bekend is een introductie programma opstellen en een
planning maken voor de uitvoeringsnotitie armoedebestrijding.
Voor 1 januari 2021 de inzet van de armoederegisseur evalueren.
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