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Inleiding
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2017 is de notitie
"Armoedebeleid 2018-2021" vastgesteld.
Op uw verzoek is toen toegezegd dat u na een half jaar geïnformeerd zal worden over de
voortgang van het Armoedebeleid. Middels deze brief willen wij u hierover informeren.

Kernboodschap
Informatieverstrekking
Bekendheid van het minimabeleid
Om in aanmerking te komen voor een minimaregeling gold in de gemeente Haaren een
inkomenstoets van 110% van het sociaal minimum. Deze inkomenstoets is verruimd naar 120%
van het sociaal minimum inkomen. Om deze reden kan een grotere groep inwoners een beroep
doen op inkomensondersteunende voorzieningen.
Om deze wijziging onder de aandacht te brengen zijn folders en posters ontworpen. Deze zullen
spoedig worden verspreidt onder alle relevante organisaties. Ook scholen en verenigingen.
Regelmatig wordt er informatie gepubliceerd over inkomensondersteunende regelingen. De kracht
van informeren zit in herhaling. Dus dit zullen we ook blijven doen.
Vereenvoudiging uitvoering minimaregeling
Net zoals het genereren van bekendheid over de minimaregelingen is het ook van belang dat
inwoners geen onnodige drempel voelen om een voorziening aan te vragen. Daarom is besloten
om bij beoordeling van de bijzondere bijstand de kostendelersnorm te schrappen. Uit de praktijk
bleek dat mensen het zeer belastend vonden om informatie over huisgenoten te verstrekken. Uit
de meeste gevallen bleek dit ook geen invloed te hebben op het besluit. Vandaar dat dit is
geschrapt.
Ook is er een grote vereenvoudigingsslag gemaakt in de procedure om het Welzijnsfonds aan te
vragen. Tot vorig jaar moest de inwoner eerst zelf kosten hebben gemaakt (bv contributie betaald
hebben om vervol ens aan de hand van een betalin sbewi's dit bedra terug te krijgen. Per
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januari 2018 zullen de bedragen voor het Welzijnsfonds vooraf uitgekeerd worden. Cliënten die al
bekend zijn zullen het Welzijnsfonds automatisch ontvangen. Nadien vindt er op basis van
steekproeven een controle plaats.

Signaleren en bespreekbaar maken armoede
Alle basisscholen en verenigingen met jeugdleden hebben op grond van de Klijnsma-gelden een
bijdrage ontvangen. Met deze bijdrage kunnen zij bij het signaleren van armoede onder hun
jeugdleden of leerlingen direct handelen.
Op 3 oktober 2018 zal door Stichting De Vonk een bijeenkomst worden georganiseerd voor de
scholen en verenigingen waarin handvatten werden gegeven hoe je armoede signaleert en ook
bespreekbaar maakt.

Ondernemers
Het is een gegeven dat bij (dreigende) betalingsproblemen het vroegtijdig signaleren en handelen
van groot belang is. Dit geldt uiteraard ook bij ondernemers.
Om deze ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk aan te kunnen bieden heeft de gemeente
Haaren per 1 maart 2018 bij het IMK het pakket "155 help een bedrijf" aangekocht. Hiermee
kunnen ondernemers kosteloos informatie inwinnen over hoe te handelen bij een financiële
tegenslag.
Kinderarmoede
Stichting Leergeld
Het bestrijden van kinderarmoede is een belangrijk speerpunt die vanuit het Rijk is overgekomen.
Om deze reden heeft het Rijk ook een extra budget beschikbaar gesteld. Ook wel bekend als de
Klijnsma-gelden.
Eén van de doelen is om in de gemeente Haaren Stichting Leergeld op te richten. Inmiddels zijn er
oriënterende gesprekken geweest met beoogd bestuurders voor een afdeling van Stichting
Leergeld in Haaren.

Circus II Grigio
Jaarlijks geeft Jeugdcircus II Grigio voorstellingen. Via de voedselbank zijn gezinnen benaderd om
een voorstelling bij te wonen van het Jeugdcircus. Het doel hiervan was om gezinnen een uitje te
kunnen bieden. In totaal hebben 36 ouders en kinderen een voorstelling bijgewoond.

Nieuwe regelingen
Computerregeling
De gemeente Haaren verstrekt al vele jaren bijzonder bijstand voor aanschaf van een computer
ten behoeve van schoolgaande kinderen.
In deze regeling zaten enkele beperkingen opgenomen. Zo was het mogelijk om maar één
computer/laptop per gezin aan te schaffen. Door verandering in het onderwijs bleek dit vaak op
praktische bezwaren te stuiten. Steeds vaker is voor school, ook op jonge leeftijd, al een computer
nodig. Vandaar dat is besloten om alle kinderen in het gezin, tussen de 8 en 18 jaar, de
mogelijkheid te geven te beschikken over een computer.
Hierbij geldt ook een inkomenstoets van maximaal 120% van het sociaal minimum inkomen.

Rapportage Sociaal Domein
Binnenkort zal de gemeenteraad middels de rapportage Sociaal Domein inzicht worden gegeven
over onder andere aantallen verstrekkingen van voorzieningen binnen het minimabeleid. Dit gaat
over de periode 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Tevens vindt er ook een terugblik plaats over de
periode hiervoor zodat een goed vergelijk gemaakt kan worden.
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Vervolg
Uitvoer te blijven geven aan de vastgestelde notitie Armoedebeleid 2018-2021

Haaren,
Burgemeest

etho

aren,

n
bu

Voortgang Armoedebeleid 2018-2021 (728)

n urg —

e

ees er

Pagina 3 van 3

