Toelichting op de conceptkadernota armoedebeleid
Kaderstellende raad 23 maart 2017
In de kaderstellende raad van 23 maart 2017 zal bijgaande concept kadernota
Armoedebeleid worden gebruikt als bespreekstuk voor het stellen van de kaders. Voor de
kaderstellende raad van 23 maart 2017 willen we de gemeenteraad vragen wat zij belangrijk
vinden in armoedebeleid.
Programma (21.15 - 22.00 uur)
21.15 uur
Presentatie conceptkadernota Armoedebeleid door medewerkers afdeling WIZ
21.30 uur
Discussie aan de hand van twee stellingen (10 minuten per stelling).
21.50 uur
Samenvatten discussie.
Toelichting op de conceptkadernota armoedebeleid ter voorbereiding voor de gemeenteraad:
Armoede is meer dan een financieel tekort.
Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om alle inwoners - en vooral kinderen - te
laten meedoen in de samenleving. Mensen die moeten rondkomen van een
minimuminkomen kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Ons armoedebeleid is gericht op het
voorkomen van armoede en op het voorkomen van de gevolgen van armoede. De middelen
die daarvoor worden ingezet en de integrale aanpak die daarvoor nodig is maakt het
noodzakelijk de werkzaamheden te integreren in het Sociaal domein.
GR de Bevelanden WIZ heeft in samenwerking met de gemeenten een concept kadernota
opgesteld. Daarvoor is een verkenning gedaan onder alle vijf de WIZ gemeenten.
Voor gemeente Borsele geldt dat wij eerst intern een brainstorm hebben gehouden in
verschillende overleggroepen. Wij hebben beschreven wat wij belangrijk vinden, wat wij in de
praktijk tegenkomen en waar we aandacht voor willen. Hier is met name ook de koppeling
met de andere beleidsvelden aangegeven. Dit om een integrale benadering van
armoedebeleid zoveel als mogelijk te verankeren in ons beleid en aanpak. Onze wensen zijn
verwerkt in de speerpunten in de conceptnota.
In de nota zijn de volgende speerpunten opgenomen:
 Preventie: voorkomen van financiële problemen.
 Participatie: Iedereen moet mee kunnen doen, met kinderen als extra aandachtspunt.
 Perspectief: Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen en naar vermogen te
participeren.
Deze speerpunten zijn uitgewerkt in de volgende vijf uitgangspunten:
 We pakken armoede en schulden integraal aan.
 We gaan uit van de eigen mogelijkheden en doen een beroep op de eigen
verantwoordelijkheid: bevorderen (financiële) zelfredzaamheid.
 We bieden maatwerk.
 We hebben onze inkomensregelingen op orde (helder, toegankelijk, goed financieel
vangnet voor wie dat nodig heeft).
 Werken moet lonen (werken stimuleren, voorkomen van armoedeval door werken).
 Kinderen mogen niet de dupe zijn van financiële problemen thuis.
Met deze uitgangspunten als kapstok kunnen we goed integraal en lokaal armoedebeleid
voeren. Waarbij we lokaal vooral inzetten op preventie en het verbinden en toe leiden naar
mogelijkheden vanuit het minimabeleid (pakket van ondersteuning vanuit WIZ).

