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1. Samenvatting 
Dit voorstel is een pleidooi voor het opzetten van een Sociaal Platform in de gemeente Haren. Dit 
platform stelt zich ten doel met voorstellen te komen voor zowel een ruimhartig gemeentelijk beleid 
voor minimahuishoudens als voor een gerichte aanpak van armoedesituaties bij inwoners.    

 
2. Relatie met gemeentelijk beleid 
De Participatiewet is ingevoerd en in het sociale domein zijn drie decentralisaties in werking 
getreden. De nieuwe wet- en regelgeving heeft uiteenlopende effecten voor inwoners met een 
minimuminkomen. 
 
3. Waarom naar de raad? 
Een initiatiefvoorstel is vergelijkbaar met een raadsvoorstel van het college, maar wordt ingediend 
door een of meer raadsleden. Een initiatiefvoorstel kan worden ingediend als de indiener(s) een 
alternatief of aanvullend voorstel voor het gemeentelijk beleid willen indienen. 
 
4. Doelstelling 
Een Sociaal Platform is een eerste stap in herijking van het gemeentelijke beleid voor 
minimahuishoudens. Het is een aanzet in het denken over mogelijkheden voor een ruimhartiger 
minimabeleid en voor het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van inwoners met een klein 
inkomen.  

 
5. Argumenten en alternatieven 
 
Gemeentelijk minimabeleid 
Doordacht gemeentelijk minimabeleid versterkt de waardigheid van inwoners met een 
minimuminkomen en verbetert hun sociaaleconomische positie. Het stimuleert hun deelname aan 
de samenleving. Dat bespaart uiteindelijk geld. Niet alleen in de uitvoering van beleid maar ook in 
uitgaven voor zorg en welzijn. Structurele verbetering van de sociaal-economische positie van 
minima en hun instroom in een arbeidsproces resulteert ook in opbrengsten voor de samenleving. 
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Wie de eindjes aan elkaar moet knopen kan een steuntje gebruiken. Versterken van de financiële 
positie en financiële zelfredzaamheid helpt kinderen uit minimahuishoudens om hun kansen te 
vergroten op een succesvolle schoolcarrière en het behalen van een startkwalificatie. Hierdoor 
worden hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij gunstiger. 
 
Een eerste stap in herijking van het gemeentelijk minimabeleid is het opzetten van een Sociaal 
Platform in de gemeente Haren. In dit platform overlegt de gemeente met burgers en 
maatschappelijke organisaties. Het platform stelt zich ten doel met voorstellen te komen voor zowel 
een ruimhartig gemeentelijk beleid voor minimahuishoudens als voor een gerichte aanpak van 
armoedesituaties bij inwoners. Bijlage 1 schetst voorbeelden van maatregelen en initiatieven in dit 
kader. 
Het platform kan onderdeel worden van een intensievere aanpak van armoede waarbij de gemeente 
maatschappelijke organisaties betrekt die een rol spelen in signalering en aanpak. Samenwerking 
met lokale en regionale maatschappelijke organisaties maakt het mogelijk ervaringen uit te wisselen 
en kennis te delen. De gemeente en de organisaties kunnen zo leren van succesvolle activiteiten. 
 
Extra geld rijksoverheid voor signalering en aanpak 
De rijksoverheid stelt sinds 2013 extra geld beschikbaar voor bestrijding van de armoede (Klijnsma-
gelden). Voor 2015 gaat het om € 49.000. Dit budget bestaat uit niet geoormerkt geld om integrale 
aanpak en signalering van armoede mogelijk te maken. Door de beschikbare middelen toe te voegen 
aan een specifieke  bestemmingsreserve wordt bereikt dat het budget ten behoeve van de doelgroep 
beschikbaar blijft. De landelijke overheid spoort de gemeenten nadrukkelijk om bij de aanpak van 
armoede maatschappelijke organisaties te betrekken die een rol spelen in de signalering en aanpak. 
 
6. Kosten, baten en dekking 
Het voorstel wordt gefinancierd uit de reguliere middelen en uit aanvullende middelen die de 
rijksoverheid beschikbaar stelt. 
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Bijlage 1 Concrete uitvoering 
 
Na herijking van het minimabeleid in de gemeente Haren kan het Sociaal Platform met voorstellen 
komen voor een breed pakket maatregelen en initiatieven die de eigen regie en financiële 
zelfredzaamheid van inwoners met een minimuminkomen kunnen vergroten. Voorbeelden zijn: 
 
1.1 Ruimhartiger minimabeleid 
Minimabeleid dat zich richt op meer structurele inkomensondersteuning met ruimhartiger 
gemeentelijke inkomensregelingen. Incidentele ondersteuning vanuit fondsen als Leergeld 
Groningen en Urgente Noden Groningen kan daarmee overbodig worden. 

o De gemeente doet onderzoek naar armoede in de gemeente. 
o De toegankelijkheid van de diverse gemeentelijke inkomensregelingen wordt verbeterd door 

de inkomensgrens voor deelname te verhogen van 110% naar 120% van het wettelijk sociaal 
minimum. 

o Het budget voor bijzondere bijstand wordt verhoogd. 
o Vereenvoudig aanvraagprocedures. 
o Bied kinderen mogelijkheden om lid te worden van een vereniging en zorg voor 

leermateriaal, zoals een computer thuis.  
o Bezuinigingen gaan vaak ten koste van inwoners met een minimuminkomen.  

Toets bezuinigingen daarom op specifieke nadelige effecten. 
o Werkzoekenden die langdurig werken krijgen tenminste het minimumloon betaald. 

 
1.2 Dienstverlening op maat 

o De sociale dienst herijkt de dienstverlening op ondersteuning en oplossingsgericht werken..  
o Het starten van een eigen bedrijf vanuit de bijstand wordt gestimuleerd. 
o Signaleer tijdig met woningcorporaties en zorgverzekeraars tijdig wanneer mensen in de 

schulden dreigen te raken. 
o Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schulphulpverlening. 

 
1.3 Direct contact met minimahuishoudens 

o De gemeente organiseert in samenspraak met inwoners met een minimuminkomen een 
informatieve bijeenkomst om duidelijk te maken waar men recht op heeft. De toegang tot de 
voorzieningen wordt gewezen en de gemeente brengt behoeftes van de doelgroep in beeld.  

o Jaarlijks nodigt de gemeente inwoners met een uitkering/minimuminkomen uit voor 
bijeenkomsten om hun ervaringen met de beschikbare voorzieningen te bespreken en mee 
te praten over besteding van geld voor het armoedebeleid. 

o Nodig minimahuishoudens uit om met eigen ideeën te komen. Bied ondersteuning bij de 
uitvoering van hun initiatieven. 

 
1.4 Samenwerking met maatschappelijke organisaties 
Intensievere aanpak van armoede waarbij de gemeente maatschappelijke organisaties betrekt die 
een rol spelen in signalering en aanpak.  

o Afgiftepunt van de voedselbank inrichten in de gemeente. Minimahuishoudens die in 
aanmerking komen voor voedselpakketten van de voedselbank zijn gebaat bij een lokaal 
afgiftepunt. 

o Kledingbank faciliteren. 
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1.5 Informatie en begeleiding 
o Fomulierenbrigade opzetten: mensen helpen mensen bij het aanvragen van aanvullende 

inkomensregelingen.  
o Thuisadministratie: getrainde vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ondersteunen 

huishoudens bij het op orde krijgen van de financiën en administratie. 
o Kanskaart methode inzetten: minimahuishoudens worden persoonlijk geattendeerd op 

inkomensregelingen en gestimuleerd om hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. 
Aansluiten bij de website Bereken uw recht. 

 
1.6 Belangenbehartiging  

o Een cliëntenraad instellen die de belangen behartigt van inwoners die vallen onder de 
Participatiewet. Een cliëntenraad heeft een belangrijke rol bij het leggen van contacten met 
cliënten en hun organisaties.  

 
1.7 Communicatie 

o Informatievoorziening en communicatie over minimabeleid voor belanghebbenden 
minimahuishoudens die actueel is, leesbaar en beeldend (sociale media). Informatie en 
advies op maat kan mensen stimuleren hun financiële situatie te verbeteren. 
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Voorgestelde procesgang 
 
 
Onderwerp: Sociaal Platform in de gemeente Haren 
 
 
De raad van de gemeente Haren, 
 
gelezen het initiatiefvoorstel van GroenLinks van 27 mei 2015: 
 
- bespreekt het initiatiefvoorstel in de commissievergadering van 16 juni 2015. 
 
- besluit in de raadsvergadering van 29 juni 2015 tot het organiseren van een rondetafelgesprek in 
september 2015 over het opzetten van een Sociaal Platform. Voor deelname aan het 
rondetafelgesprek kunnen inwoners, vertegenwoordigers van vrijwilligers- en maatschappelijke 
organisaties, medewerkers van de gemeente en raads- en commissieleden worden uitgenodigd. 
De raad stelt de kaders vast voor het programma van het rondetafelgesprek en de deelnemers. 
 
- besluit in de raadsvergadering van 28 september 2015 tot het instellen van een Sociaal Platform in 
de gemeente Haren. 


