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Sociale participatie

Het armoedebeleid staat onverminderd in het
teken van ‘Maximaal Meedoen’ en gaat
daarmee uit van een brede benadering van
armoede. Veel van de maatregelen die worden
voorgesteld dragen hier actief aan bij.

Gezondheid

Een van de maatregelen die we stellen, is het
bevorderen van deelname aan de collectieve
zorgverzekering. Dat maakt kwalitatieve zorg
goed toegankelijk voor mensen met een
minimum inkomen.

Kunst en cultuur

Een van de maatregelen is bevorderen van
deelname aan het Jeugdcultuurfonds,
teneinde kinderen actief te laten deelnemen
aan kunst en cultuur.

Woonomgeving
Veiligheid

Veel schulden en een laag inkomen, geeft
extra risico op verval in criminaliteit. Veel van
de voorgestelde maatregelen in het beleid zijn
gericht op het voorkomen en oplossen van
schuldenproblematiek.

Onderwijs

Een van de maatregelen in het nieuwe
armoedebeleid is het verhogen van de
deelname aan Stichting Leergeld. Zij
verstrekken leermiddelen in natura. Dit komt
'het volgen van onderwijs' ten goede. Er wordt
tevens voorgesteld om Peuteropvang te
realiseren voor ouders van minima.
Peuteropvang is een goede opstap richting
Basisschool.

Verbeterpunten

Economische en politieke participatie

Zie uitgangspunten en maatregelen onder
Bestaanszekerheid en zelfredzaamheid.
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Burgers die financieel zelfredzaam zijn, en
waarvan de koopkracht omhoog gaat, kunnen
meer uitgeven/ consumeren. Dit is ten gunste
van het Udense bedrijfsleven.

Kennis
Energie, Grond- en Hulpstoffen
Arbeid

De beste remedie tegen armoede is werk wat
loont (dus boven de 120%). Indien iemand arm
is/ in de schulden zit, komt hij nauwelijks toe
aan solliciteren, werken etc. Vrijwel alle
maatregelen uit het armoedebeleid zijn geeent
op tegengaan van armoede en schulden.

Economisch structuur
Infrastructuur en bereikbaarheid

