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Samenvatting
Via bijgevoegde armoedenotitie wordt de raad voorgesteld in te stemmen met het
nieuwe armoedebeleid 2016-2020.
1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
De Raad besluit
A.
De komende 4 jaar €5000 vrij te maken uit de algemene middelen voor de inzet
van budgetbeheer.
B.
In te stemmen met volgende negen nieuwe beslispunten in de startnotitie:
1. De gemeente vind het belangrijk dat signalen herkend worden en op de juiste plek
terecht komen. De gemeente versterkt daarbij de integrale dienstverlening op
maat.
2. De gemeente vind het belangrijk dat zijn maatschappelijke partners (stille)
armoede kunnen herkennen en ondersteunt hen daarbij.
3. De gemeente faciliteert en stimuleert versterking en verbinding van het
maatschappelijk veld.
4. De gemeente zoekt de samenwerking met ervaren professionals en vrijwilligers
om gezamenlijk te werken aan een oplossing (bijvoorbeeld budgetbeheer) waarbij
rust gecreëerd wordt voor mensen in een armoedesituatie al dan niet met hoge
schulden.
5. De gemeente vindt het belangrijk dat er een degelijk voortraject
schulddienstverlening wordt opgezet binnen de gemeente.
6. De gemeente neemt de schulddienstverlening in eigen hand en verkleint daarmee
de afstand tussen uitvoering schulddienstverlening en het preventieve lokale veld.
7. De gemeente doet onderzoek naar mogelijkheden om tot een stop te komen van
de oplopende aanvragen voor beschermingsbewind en houdt daarbij de landelijke
ontwikkelingen in de gaten.
8. De gemeente onderstreept het belang van deelname aan sportieve en culturele
activiteiten voor al haar inwoners. En heeft daarbij extra aandacht voor de
kwetsbare doelgroep van senioren met een minimuminkomen.
9. De gemeente verbetert de informatievoorziening naar de burger met betrekking
tot voorzieningen om uit de armoede te geraken.

Beleidskader
Armoedebeleid
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2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
In de door de gemeenteraad op 8 juni 2015 vastgestelde startnotitie ‘Kantelen
armoedebeleid Oostzaan’1 werd de volgende basisvraag gesteld: “Wat is het gevolg in de
praktijk van alle wettelijke veranderingen en wat kan de gemeente nog doen en
organiseren om armoede te bestrijden?”. Daarop zijn 6 beslispunten vastgesteld (zie
bijlage 1 in de armoedenotitie).
Probleem
Met de verschillende vastgestelde beslispunten is de afgelopen tijd veel gedaan:
- er zijn gesprekken gevoerd met het maatschappelijk veld (o.a. scholen,
sportverenigingen)
- er is gesproken met de professionals die direct contact hebben met de doelgroep
- er is een conferentie gehouden met het thema “stille armoede”
- er is simpelweg gekeken naar het gebruik van de voorzieningen in 2015 en naar
de geluiden die de consulenten van sociale zaken krijgen van inwoners.
In de nu voorliggende armoedenotitie worden de beslispunten uit de startnotitie
wederom aangehaald en zijn er nieuwe beslispunten toegevoegd. De beslispunten en
bijbehorende actiepunten zijn veelal geformuleerd op basis van geluiden uit het veld.
Deze armoedenotitie is tot stand gekomen door middel van een goede samenwerking
tussen de gemeente Wormerland en de gemeente Oostzaan. Twee gemeentes met een
op dit moment verschillende uitvoering van sociale zaken, maar met een gezamenlijke
insteek. Namelijk het vooropzetten van het consulteren van het maatschappelijk veld en
inwoners van de beide gemeenten zelf om tot nieuw armoedebeleid te komen.
Doel/resultaat
Voor Oostzaan is overeenstemming tussen Wormerland en Oostzaan qua uitvoering en
toekomstige uitvoering van sociale zaken belangrijk. Het streven is dan ook om in
Wormerland en Oostzaan de dienstverlening van sociale zaken hetzelfde te organiseren.
Dat houdt in dat we in Oostzaan de front-Office taken, schuldhulpverlening en de reintegratie van gemeente Zaanstad naar OVER-gemeenten willen halen. Specialistische
taken zoals de uitvoering BBZ,IOAZ,IOAW, systeembeheer en uitkeringadministratie
kunnen het beste in Zaanstad uitgevoerd blijven worden. Deze taken zijn voor gemeente
Oostzaan niet interessant om meer regie op te voeren en vragen om een specialisatie die
op de schaal van OVER niet georganiseerd kan worden.
Het voordeel is dat gemeente Wormerland een team Werk en Inkomen heeft en dat de
resultaten in Wormerland erg goed zijn. We kunnen hierdoor de taken vanuit Oostzaan
goed beleggen in een bestaande structuur. Oostzaan kan op deze wijze optimaal
profiteren van de voordelen van OVER, eigen beleid en regie voeren, dienstverlening
lokaal en dichtbij leveren aan zijn meest kwetsbare burgers en integraal werken in het
sociaal domein.
We streven er wel naar om met gemeente Zaanstad samen te blijven werken op het
gebied van sociale zaken en de Participatiewet.
De gemeenteraad wordt nu voorgesteld in te stemmen met een aantal nieuwe
beslispunten en bijbehorende actiepunten. De actiepunten met hun bijbehorende
planning en financiële dekking zijn te vinden in hoofdstuk 11.
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Overzicht nieuwe beslispunten:
Nieuw beslispunt 1: De gemeente vind het belangrijk dat signalen herkend worden en
op de juiste plek terecht komen. De gemeente versterkt daarbij de integrale
dienstverlening op maat.
Zie pagina 11 van de armoedenotitie.
Nieuw beslispunt 2: De gemeente vind het belangrijk dat zijn maatschappelijke
partners (stille) armoede kunnen herkennen en ondersteunt hen daarbij.
Zie pagina 11
Nieuw beslispunt 3: De gemeente faciliteert en stimuleert versterking en verbinding
van het maatschappelijk veld.
Zie pagina 13
Nieuw beslispunt 4: De gemeente zoekt de samenwerking met ervaren professionals
en vrijwilligers om gezamenlijk te werken aan een oplossing (bijvoorbeeld budgetbeheer)
waarbij rust gecreëerd wordt voor mensen in een armoedesituatie al dan niet met hoge
schulden.
Zie pagina 14
Nieuw beslispunt 5: De gemeente vindt het belangrijk dat er een degelijk voortraject
schulddienstverlening wordt opgezet binnen de gemeente.
Zie pagina 15
Nieuw beslispunt 6: De gemeente neemt de schulddienstverlening in eigen hand en
verkleint daarmee de afstand tussen uitvoering schulddienstverlening en het preventieve
lokale veld.
Zie pagina 16
Nieuw beslispunt 7: De gemeente doet onderzoek naar mogelijkheden om tot een stop
te komen van de oplopende aanvragen voor beschermingsbewind en houdt daarbij de
landelijke ontwikkelingen in de gaten.
Zie pagina 18
Nieuw beslispunt 8: De gemeente onderstreept het belang van deelname aan sportieve
en culturele activiteiten voor al haar inwoners. En heeft daarbij extra aandacht voor de
kwetsbare doelgroep van senioren met een minimuminkomen.
Zie pagina 23
Nieuw beslispunt 9: De gemeente verbetert de informatievoorziening naar de burger
met betrekking tot voorzieningen om uit de armoede te geraken.
Zie pagina 24.

3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage
In 2018 zal deze armoedenotitie geëvalueerd worden. Voorafgaand aan de evaluatie zal
wederom een conferentie gehouden worden met het onderwerp armoede, om wederom
het maatschappelijk veld hier goed bij te betrekken.
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Alternatieven
Zie B1 armoedenotitie.
Financiële middelen
Alleen voor het inzetten van budgetbeheer/budgettraining wordt nieuw budget gevraagd
(5000 euro per jaar). Voorgesteld wordt deze middelen vanuit de algemene middelen toe
te voegen aan het budget voor armoedebeleid.
Dit lijkt een logische zet aangezien de jaarlijkse extra gelden die het Rijk aan Oostzaan
overmaakt in het kader van nieuw armoedebeleid (de Kleinsma-gelden) middels
raadsbesluit aan algemene middelen zijn toegevoegd.
Mocht in de toekomst blijken dat budget nodig is bij meerdere actiepunten, dan zullen
hierover separate voorstellen aan de gemeenteraad worden gedaan.
Betrokkenen
Extern: Basisscholen, schoolmaatschappelijk werk, sportverenigingen,
cultuurverenigingen, kerken, straathoekwerker, Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening, SHO, Sociaal Raadsvrouw, gemeente Wormerland, gemeente Zaanstad.
Intern: Beleid en Regie Maatschappelijke ontwikkeling, pfh WMO, communicatie,
financiën.
Communicatie
Deze armoedenotitie zal na vaststelling door de raad verzonden worden aan het
maatschappelijk veld, waaronder alle bezoekers van de armoedeconferentie.
Bijlagen
B1 Armoedenotitie Oostzaan 2016-2020
Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A. van den Assem

R. Meerhof
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Onderwerp

RV-nummer:

16/17

Armoedenotitie Oostzaan

Datum:
Procedure:

24 maart 2016
Commissie FCW:
4 april 2016;
Raad: 18 april 2016

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 22 maart 2016

Besluit:
C.
De komende 4 jaar €5000 vrij te maken uit de algemene middelen voor de inzet
van budgetbeheer.
D.
In te stemmen met volgende negen nieuwe beslispunten in de startnotitie:
1. De gemeente vind het belangrijk dat signalen herkend worden en op de juiste plek
terecht komen. De gemeente versterkt daarbij de integrale dienstverlening op
maat.
2. De gemeente vind het belangrijk dat zijn maatschappelijke partners (stille)
armoede kunnen herkennen en ondersteunt hen daarbij.
3. De gemeente faciliteert en stimuleert versterking en verbinding van het
maatschappelijk veld.
4. De gemeente zoekt de samenwerking met ervaren professionals en vrijwilligers
om gezamenlijk te werken aan een oplossing (bijvoorbeeld budgetbeheer) waarbij
rust gecreëerd wordt voor mensen in een armoedesituatie al dan niet met hoge
schulden.
5. De gemeente vindt het belangrijk dat er een degelijk voortraject
schulddienstverlening wordt opgezet binnen de gemeente.
6. De gemeente neemt de schulddienstverlening in eigen hand en verkleint daarmee
de afstand tussen uitvoering schulddienstverlening en het preventieve lokale veld.
7. De gemeente doet onderzoek naar mogelijkheden om tot een stop te komen van
de oplopende aanvragen voor beschermingsbewind en houdt daarbij de landelijke
ontwikkelingen in de gaten.
8. De gemeente onderstreept het belang van deelname aan sportieve en culturele
activiteiten voor al haar inwoners. En heeft daarbij extra aandacht voor de
kwetsbare doelgroep van senioren met een minimuminkomen.
9. De gemeente verbetert de informatievoorziening naar de burger met betrekking
tot voorzieningen om uit de armoede te geraken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 18 april 2015
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof
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