MEMO
Datum:

21 juni 2017

Van:

Wethouder Mol

Aan:

Leden van de commissie M&S

Cc:
Onderwerp:

Toezeggingen naar aanleiding van commisie M&S dd 24 mei 2017

Geachte leden van de commissie,
Tijdens uw vergadering van 24 mei is door de wethouder een aantal toezeggingen gedaan. Met dit memo
wordt op deze toezeggingen ingegaan, cq worden vragen beantwoord.
Informatiebrief 031 Bestuursopdracht samenwerking Werk en Inkomen, conclusies en
aanbevelingen
Besluit
De brief wordt besproken. De wethouder zegt toe de raad te informeren over wiens bevoegdheid het is om
een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan: college of raad. Daarnaast zal hij de raad informeren over
het verwerken van de aanbevelingen uit het rapport in de samenwerkingsovereenkomst. (toezeggingen).
Antwoord:
Het college is bevoegd om voor de gemeente overeenkomsten te sluiten (artikel 160, eerste lid van
de Gemeentewet). De overeenkomst betreft inhoudelijk bovendien bevoegdheden van het college
(uitvoering Participatiewet enz., mandaatverlening en de omgang met de door de gemeenteraad
gevoteerde budgetten). De burgemeester ondertekent vervolgens de overeenkomst, tenzij hij dit aan
een ander opdraagt (artikel 171 van de Gemeentewet).
Ten aanzien van het verwerken van de aanbevelingen uit het rapport wordt u geïnformeerd zodra
deze concreet zijn uitgewerkt. Het college heeft alle aanbevelingen overgenomen. Er moeten nog
afspraken worden gemaakt voor de daadwerkelijke invulling. Dit hangt ook samen met het nog vast
te stellen jaarplan, werkafspraken en samenwerkingsovereenkomst. Op dit moment wordt nog
ambtelijk gewerkt aan het opstellen van deze drie documenten.

Informatiebrief 037 over uitstellen armoedeconferentie
Besluit
De brief wordt besproken. De wethouder komt schriftelijk terug op de vragen over privacy, laaggeletterdheid
en de late bekendwording van het niet doorgaan van de conferentie. (toezeggingen).
Antwoord:
Wij hebben privacy hoog in het vaandel. De Privacy functionarissen zijn nauw betrokken bij het
proces rondom de armoedemonitor waarbij de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegeven zijn
gerespecteerd. Het punt is dat de BSGR aangeeft dat zij de gevraagde gegevens heeft verzameld in
het kader van de belastingheffing. Het staat daarom de BSGR naar haar oordeel, op basis van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen en de wet bescherming persoonsgegevens, niet zonder meer
vrij om de gevraagde gegevens te verstrekken.
De armoedemonitor geeft meer informatie dan alleen de gegevens die de uitvoeringsorganisatie Werk
en Inkomen (WenI). Bij WenI zijn het aantal bijstandsgerechtigden en gebruikers van
minimaregelingen bekend. Juist ook die inwoners die onder de 110% vallen maar niet bij WenI
bekend zijn worden in de monitor meegenomen. Dat geeft dus een meer reëel beeld van de
doelgroep en de stand van de zaken omtrent armoede in de gemeente.
In eerste instantie is, nadat bleek dat de BSGR de gegevens op het gevraagde moment niet kon
verstrekken, zowel ambtelijk als bestuurlijk zowel mondeling als schriftelijk meermaals aangegeven
wat het belang is van het verstrekken de gevraagde informatie. Op een bepaald moment werd
bekend dat de BSGR dit onderwerp wilde agenderen in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 1
juni 2017. Dit is het moment geweest dat wij hebben geoordeeld dit besluit af te willen wachten met
de conferentie om het streven een zo volledig mogelijk en representatief beeld van de doelgroep te
krijgen. Dit hebben wij ook aan u gecommuniceerd.
Zojuist is bekend geworden dat de BSRG – ook na aanvullend extern advies – heeft geoordeeld dat
de gegevens niet kunnen worden verstrekt. Wel heeft de BSGR aangegeven mee te werken aan het
verstrekken van gegevens binnen de randvoorwaarden van hun privacy beleid. Het
onderzoeksbureau en de BSGR hebben hierover contact. Wij baseren ons op de wel beschikbare
gegevens om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de positie van mensen met een
minimuminkomen in Voorschoten.

Het convenant bondgenootschap laaggeletterdheid 2017-2020 is tegelijk met alle andere partijen in
Holland Rijnland verband getekend op 18 januari 2017. De bibliotheek biedt laagdrempelige educatie
aan in Het Taalhuis (vormgegeven in de bibliotheek) en daarbij worden ook taalmaatjes ingezet.

