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Voorgesteld raadsbeslult 

De raad besluit: 

I. het armoedebeleid 2014 te intensiveren door het restant van de extra rijksmiddelen voor 
armoedebestrijding in te zetten voor zinvolle en relevante projecten; 

II. hierbij ook de deelprogramma's werk, jeugd- en onderwijs en gezondheid te betrekken; 
III. de gemeentebegroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 

Met het inzetten van de overgebleven 1,235 miljoen euro aan extra rijksmiddelen voor 2014 voor 
armoedebestrijding wordt het gemeentelijk armoedebeleid verder geintensiveerd. Deze incidentele 
financiele impuls willen wij besteden aan zinvolle projecten, die passen in onze lange termijn visie op 
armoedebestrijding. Wij willen minima activeren richting arbeidsmarkt zodat zij zelf hun leven op een 
duurzame manier kunnen veranderen. Als dat nodig is, zullen wij minima ondersteunen om financiele rust 
is de basis te brengen, omdat dat een belangrijke voorwaarde is voor activering. Op deze manier willen wij 
iedereen de kans geven om mee te doen. Bij het inzetten van de extra rijksmiddelen voor 2014 ligt de 
nadruk op projecten en bestemmingen die het activerende karakter van het armoedebeleid versterken en 
die de gemeentelijke inzet op armoedebestrijding bij kinderen vergroten. Specifieke aandacht is er voor de 
aansluiting tussen de beleidsterreinen armoedebestrijding, maatschappelijke participatie en werk, de 
groeiende groep zelfstandigen die in armoede leeft en de aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt. Naast een vernieuwende aanpak op het gebied van schuldenpreventie bij jongeren via 
serious gaming, wordt er extra geld beschikbaar gesteld om scholen en hun leerlingen die opgroeien in 
armoede beter te ondersteunen. Hierdoor kan de focus van deze kinderen weer op het onderwijs komen te 
liggen. Ten slotte wordt ook het budget voor de webshop Stadjerpas uitgebreid. Hiermee kan aan de 
toegenomen vraag worden voldaan en kunnen enkele kortingen op het gebied van zwemmen als nog 
worden opgenomen in het aanbod van 2014. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum 



Vervolg voorgesteld raadsbeslult 

Aanleiding en doel 

De aanleiding voor dit voorstel is het beschikbaar stellen van extra middelen voor armoedebestrijding door 
de rijksoverheid voor 2014. Voor Groningen betekent dat voor 2014 een bedrag van 1,835 miljoen euro aan 
extra middelen. In februari 2014 heeft uw raad een voorstel aangenomen over de besteding van een 
gedeelte (0.6 miljoen euro) van dit geld. Daarnaast is er een amendement aangenomen dat vraagt om 
aanvullende voorstellen voor de besteding van de rest van het extra rijksgeld voor armoedebestrijding 
(1,235 miljoen euro). De motie die tegelijkertijd is aangenomen geeft richting aan deze aanvullende 
voorstellen, namelijk het betrekken van de beleidsvelden werk (G-kracht) en jeugd- en onderwijs. 
Het doel van dit voorstel is het intensiveren van het armoedebeleid en daarbij een extra impuls te geven 
aan de samenwerking tussen de beleidsterreinen armoedebestrijding, economische zaken, re-integratie, 
arbeidsmarkt, onderwijs, jeugd, en gezondheid om de minima in onze stad beter te ondersteunen. Wij 
vinden het hierbij belangrijk dat deze intensivering een zinnige impuls is die onze lange termijn visie van 
armoedebestrijding ondersteunt. Wij gebruiken het incidentele geld om structureel beleid te versterken, dat 
ook vanaf 2015 kan worden gecontinueerd. De basis voor dit structurele beleid is: de financiele basis op 
orde, zodat activering een optimale voedingsbodem heeft en iedereen de kans geboden wordt om mee te 
doen. 

Kader 

• kadernota nieuw armoedebeleid Samen actief tegen armoede; 
• brief Staatssecretaris Klijnsma over extra rijksmiddelen 2014 voor intensivering armoede- en 
schuldenbeleid; 

• motie "Oormerken rijksgelden Armoedebeleid en Schuldhulpverlening" d.d. 13 november 2013; 
• raadsvoorstel Inzet extra middelen armoedebeleid 2014, februari 2014; 
• amendement Inzet extra middelen armoedebeleid, februari 2014; 
• motie Inzet extra middelen armoedebeleid, februari 2014. 

Argumenten en afwegingen 

De afweging die het college heeft gemaakt is tweeledig. In de eerste plaats moest de keuze worden 
gemaakt om de extra rijksmiddelen wel of niet bovenop de extra gemeentelijke middelen voor 
armoedebestrijding in te zetten gezien de grote financiele opgaven waar de gemeente voor staat. De keus is 
gemaakt om deze extra rijksmiddelen te besteden aan de intensivering van het armoedebeleid. Deze 
intensivering moet zinvol zijn en onze visie op armoedebestrijding ondersteunen en versterken. Wij gaan 
geen extra rijksmiddelen uitgeven omdat wij het hebben, wij gaan enkel het geld uitgeven dat ook op de 
lange termijn de doelen van ons armoedebeleid en werkwijze daarin ondersteunt. In de tweede plaats 
moest de keuze gemaakt worden waar we het extra rijksgeld dan voor gaan inzetten binnen het 
armoedebeleid. Wij willen dit geld specifiek inzetten voor de meest kwetbare groep namelijk kinderen en 
voor activering, ondewijs, het vergroten van kennis en vaardigheden om zo minima te ondersteunen bij het 
bewerkstelligen van een duurzame verandering in hun leven. 

Op basis van de door uw raad geuite wensen in het amendement en motie van februari 2014 hebben wij 
een afweging gemaakt en komen wij tot de volgende extra maatregelen (in willekeurige volgorde) om het 
armoedebeleid te verstevigen. Wij hebben hierbij bewust geen exacte bedragen genoemd, omdat wij ons in 
de verkennende en opstartende fase bevinden van deze projecten/bestemmingen. Onze werkwijze van een 
intensieve samenwerking met veel verschiiiende partijen en het continu bijsturen van activiteiten aan de 
hand van signalen uit de doelgroep en het veld, maakt dat projecten er in de praktijk soms net iets anders 
uit zien dan in het eerste projectplan. Omdat wij het belangrijk vinden dat het geld een zinnige bestemming 
krijgt en wij geen geld uitgeven om het uitgeven, vinden wij het in deze fase belangrijker om te focussen op 
de doelen en bijbehorende manieren waarop wij deze willen bereiken binnen ons voorstel. Met de 
voorstellen die hieronder volgen voldoen wij aan al deze voorwaarden: het zijn constructieve voorstellen 
voor zinvolle en relevante projecten/besteding gericht op het voorkomen en bestrijden van armoede die ook 
passen in onze lange termijn visie op armoedebestrijding. Waarbij ook de deelprogramma's werk (G-kracht) 
en jeugd en onderwijs worden betrokken en die naar ons oordeel nog in 2014 kunnen worden gereaiiseerd. 
Wat betreft het beleidsterrein onderwijs concluderen wij dat een extra financiele impuls voor volwassenen 
educatie momenteel niet nodig is. Vanuit het lopende armoedebeleid blijven wij in 2014 echter wel 



investeren in taalondersteuning als aanvuiling op taalonderwijs dat geboden wordt aan laaggeletterden. 
Wij komen in een ander verband terug op de extra gemeentelijke inzet op taalachterstanden. Daarnaast 
zullen wij u ook zo snel mogelijk informeren over de inzet van de ton extra voor een impuls voor 
armoedebestrijding via de (venster)scholen, zoals die is vastgesteld in het raadsvoorstel van februari 2014. 

1) Activering: Verbinding armoedebeleid-re-integratiebeleid. 
Wij hebben een activerend armoedebeleid. Dit is niet hetzelfde als het re-integratiebeleid. In de eerste 
plaats bedienen beide beleidsterreinen een andere doelgroep en in de tweede plaats dienen zij niet exact 
hetzelfde doel. Het armoedebeleid bedient ruim 17.000 minimahuishoudens met ondersteuning die hun 
armoedeproblematiek bestrijdt, het re-integratiebeleid ondersteunt 10.000 bijstandsgerechtigden bij het 
vinden van werk. Omdat wij vinden dat werk nog altijd de beste opiossing uit de armoede biedt voor veel 
mensen, is de verbinding tussen ons armoedebeleid en ons re-integratiebeleid een hele belangrijke. Zo 
hebben wij al ingezet op screening van ons wwb-klantenbestand met behulp van extra rijksmiddelen voor 
armoedebeleid (zie raadsbeslult Inzet extra armoedemiddelen 2014, februari 2014). Maar een vervolg naar 
aanleiding van deze pilot screening/zelf-screening uit dit eerder raadsvoorstel is nodig. Zowel een vervolg 
hoe we de screening vanaf nu voor de rest van onze klanten gaan aanpakken, maar ook een inhoudelijk 
vervolg voor de mensen die wij gescreend hebben. Screening biedt namelijk alleen inzicht in de huidige 
situatie van mensen en is slechts een eerste stap die mensen helpt om aan het werk te komen. 
Naast de mensen die wij iets willen bieden naar aanleiding van screening, zijn er ook mensen die 
geactiveerd zijn via inzet vanuit het armoedebeleid, maatschappelijke participatie, vrijwilligerswerk, of inzet 
vanuit de wijken en nu een stap kunnen maken richting werk. Om al deze mensen beter te kunnen 
ondersteunen is het noodzakelijk om nauw samen te werken en te zorgen voor een goede aansluiting 
tussen de verschiiiende beleids- en werkterreinen. Met een impuls vanuit de extra rijksmiddelen voor 
armoedebestrijding 2014 willen wij deze band versterken. Daarbij valt te denken aan: het inkopen van extra 
capaciteit of trajecten om onze klanten een vervolg te bieden richting werk, het opieiden en inzetten van 
'ambassadeurs of fakkeldragers' die binnen de verschiiiende werkterreinen zorg dragen voor het blijvend 
leggen van verbindingen, en tenslotte via succesvolle landelijke projecten zoals "Van talent naar werk" en 
"Dress-for-succes". Bij "Van talent naar werk" worden een aantal coaches opgeleid die maatschappelijke 
participatie klanten gaan ondersteunen om ze te activeren en begeleiden tijdens een traject van zelf-
screening, versterken eigen kracht, participatieplaatsen, stages, leerwerkervaringen en werk. Bij "Dress-for-
succes" wordt heel praktische ondersteuning geboden aan minima tijden hun re-integratieproces, namelijk 
door het gratis beschikbaar stellen van geschikte kleding om te solliciteren. Ook kunnen zij in het geval van 
een geslaagde sollicitatie over voldoende gepaste kleding beschikken om de eerste maand van hun baan te 
overbruggen 

2) Activering: ondersteuning zelfstandigen/samenwerking G-kracht/verbinding onderwijs-arbeidsmarkt 
Een belangrijke (nieuwe) groep binnen ons armoedebeleid zijn zelfstandigen. Dit is een groep die wij 
minder goed in beeld hebben vanuit de traditionele Werk & Inkomenshoek dan andere minima en die een 
specifieke ondersteuningsvraag heeft. Wij vinden het daarom belangrijk om via samenwerkingsverbanden 
met andere partijen - binnen en buiten de gemeente - een betere aansluiting te vinden met deze groep. 
Hierdoor kunnen wij ze eerder bereiken en ondersteuning bieden, om ernstiger armoedeproblematiek te 
voorkomen. Belangrijk hierbij is om in gedachten te houden dat in deze economische tijden veel mensen 
gedwongen zelfstandige worden/zijn geworden, omdat zij hun baan kwijtraakten. Wij hebben nu dus veel te 
maken met ondernemers die dit niet perse vanuit een overtuiging zijn. Juist deze groep zelfstandigen 
ontbreekt het vaak aan ondernemersvaardigheden, noodzakelijk om zelf het hoofd boven water te houden. 
De ondersteuning die wij voor ogen hebben, is dan ook gericht op het versterken van kennis en 
vaardigheden voor ondernemers. 
Specifiek willen wij ter ondersteuning van zelfstandigen een samenwerkingsverband opzetten binnen de 
driehoek gemeente-(Honours College van) Hanze hogeschool en RUG- en ondernemersorganisaties. Naar 
voorbeeld van de Rotterdamse Zaak, worden startende ondernemers en ondernemers in zwaar weer 
ondersteund met kennis (door bijvoorbeeld studenten bedrijfskunde, economie, accountancy, marketing), 
ervaring en netwerk (ondernemersklankborden en gemeente: EZ) en voorzieningen op het gebied van 
zelfstandigen (gemeente: afdeling zelfstandigen). Deze gezamenlijke aanpak levert naast een goede 
dienstverlening aan ondernemers en kwalitatief goede stage-/onderwijsplekken, ook winst op in 
economische zin: het aantal faillissementsaanvragen zal aanzienlijk dalen (in Rotterdam met 40% onder 
deelnemende starters). 
In navolging van dit specifieke samenwerkingsverband zal "Beren op de weg" (partner van het Honours 
College en het Akkoord van Groningen) onderzoeken of deze samenwerkingsvorm te kopieren valt naar 



andere beleidsterreinen en maatschappelijke vraagstukken, en zo ook de aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt kan verbeteren. 

3) Financiele rust in de basis en activering: Verbinding armoedebeleid-jeugdbeleid-gezondheidsbeleid. 
De belangrijkste indicator voor armoede is gezondheid. Het is daarom belangrijk om in een zo vroeg 
mogelijk stadium te investeren in beiden. Het Kindpakket is de link waar armoede- gezondheid- en 
jeugdbeleid bij elkaar komen. Hierdoor is het mogelijk om meer te betekenen op zowel het gebied van 
gezondheidsbevordering als armoedepreventie bij kinderen. 
Naast het bieden van overzicht van bestaande regelingen en voorzieningen, het verbeteren van de toegang 
tot regelingen en voorzieningen, en het bieden van maatwerk via het Kindpakketplus, willen bij binnen het 
Kindpakket meer aandacht besteden aan gezondheidsbevordering als investering in het armoedebeleid. 
Voorbeelden zijn het continueren van het project schoolfruit van de GGD (dat moet stoppen door gebrek 
aan financiering), of het opzetten van (gezonde) schoollunches. Hiermee slaan we twee vliegen in 1 klap, we 
doen iets aan de schrijnende situatie van een flink aantal minima kinderen dat onvoldoende te eten krijgt en 
we zorgen ervoor dat zij leren wat een gezonde maaltijd is. Door ouders hierbij te betrekken, willen wij via 
het Kindpakket een duurzame verandering tot stand brengen binnen de gezinnen waar deze kinderen in 
opgroeien. Door deze financiele impuls kunnen wij een aantal pilots binnen het Kindpakket starten waar tot 
nu toe geen financiering voor was. 

4) Financiele rust in de basis: Verbinding armoedebeleid-jeugd/onderwijs. 
Veel scholen worstelen met de vraag hoe zij het beste kunnen omgaan met de armoedeproblematiek van 
hun leerlingen. Naast de sociale en maatschappelijke implicaties van de soms zeer schrijnende gevallen die 
zij tegenkomen, zoeken zij ook naar opiossingen voor de gevolgen die armoede heeft op de leerprestatie 
van "hun kinderen". Het schoolmaatschappelijk werk biedt ondersteuning, maar is vaak nog niet toegerust 
op de specifieke en complexe problematiek die gepaard gaat met armoede. De pilot Brugfunctionaris is een 
zeer goed lopend project op de Pendinghe en de Bisschop Bekkersschool, dat deze scholen de mogelijkheid 
geeft om een medewerker vrij te spelen van onderwijstaken en zich volledig te richten op het ondersteunen 
van gezinnen met armoedeproblematiek. Ondanks een succesvolle evaluatie loopt de pilot dit schooljaar af 
omdat er vooralsnog geen financiering beschikbaar is om de functie van Brugfunctionaris te continueren. 
Ook zijn er nu maar twee van deze functionarissen op enkel deze twee scholen, terwiji veel meer scholen en 
gezinnen gebaat zouden zijn bij een Brugfunctionaris (verschiiiende scholen hebben dit ook aangegeven). 
Doordat de Brugfunctionaris vanuit school rust in de basis brengt bij deze gezinnen, kunnen de kinderen en 
hun leraren zich in de klas focussen op onderwijs. Door middel van een financiele impuls vanuit het 
armoedebeleid, willen wij kijken hoe wij de opgedane kennis en ervaring binnen de pilot Brugfunctionaris 
kunnen continueren en uitbreiden, zowel naar anderen scholen als via andere (bestaande) kanalen. 

5) Financiele rust in de basis: armoedepreventie jongeren/verbinding onderwijs-arbeidsmarkt. 
Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle activering is financiele rust in de basis. Naast goed 
toegankelijke inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, betekent dat ook dat preventie van schulden 
een belangrijk thema is binnen ons armoedebeleid. Een belangrijke doelgroep binnen onze 
schuldenpreventie zijn jongeren. Naast voorlichting en kennisoverdracht over gezond financieel gedrag 
heeft de universiteit van Utrecht ook geconcludeerd dat het belangrijk is om te 'oefenen', zodat goede 
financiele vaardigheden beter beklijven. De universiteit van Utrecht heeft een virtual reality game 
ontwikkeld die gebruikt kan worden om jongeren gezond financieel gedrag aan te leren. Wij willen deze 
"Schuldenpreventie-game" naar Groningen halen. 
De game is online beschikbaar, maar moet aangepast worden aan de lokale situatie om het spel zo 
levensecht mogelijk te maken. Dit kan in een langdurige samenwerking met de ROC's en Hanze gebeuren, 
en levert naast een tool voor hun studenten ook duurzame stage/onderwijsplekken op. Daarnaast is het van 
belang om de lokale partners in de schuldhulpverlening en incassobureaus hierbij te betrekken. Jongeren 
wordt - door te 'oefenen' binnen een virtuele wereld - geleerd wat de consequenties zijn van hun financiele 
keuzes, hoe zij financiele problemen kunnen voorkomen en hoe ze een eventuele schuldenproblematiek 
kunnen opiossen. In navolging van dit specifieke voorbeeld zal ook verder onderzocht worden hoe de 
samenwerking tussen de GKB Preventie en andere onderwijsinstellingen (lager- en voortgezet onderwijs) 
kan worden geintensiveerd. 

6) Activering: eigen kracht, initiatieven van onderop, gebiedsgebonden aanpak, maar dan? 
Lewenborg heeft in samenwerking met "de Kunst van het Rondkomen" een plan gelanceerd om gedurende 
de komende 4 jaar als wijk in te zetten op de bestrijding van armoede. Zij kiezen hiervoor de Oude 
Bibllotheek als centrale locatie, die ruimte biedt aan lokale (bewoners)initiatieven die iets betekenen op het 



gebied van armoedebestrijding voor de wijk. Spil in dit initiatief is de Kunst van het Rondkomen 
projectgroep die hier uitvoering geeft aan haar Huiskamerconcept (ervaringsdeskundigen die in hun eigen 
buurt de kloof tussen minima en professionals overbruggen), maar al snel de aansluiting heeft gevonden 
met verschiiiende andere wijkinitiatieven, maatschappelijke organisaties en onderdelen van de 
gemeentelijke organisatie (stadsdeel coordinatie). Dit project biedt een mogelijk vervolg aan onze inzet 
vanuit het armoedebeleid om minima te activeren en om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Dit initiatief is 
voor en door minima en biedt ruimte om in de wijk de ervaringsdeskundigheid van minima zelf in te zetten. 
Ook biedt het een mooi doorkijkje naar wat er mogelijk is vanuit een gebiedsgebonden aanpak. Het 
Lewenborgproject heeft bedrag nodig om voor 4 jaar het pand van Lefier te kunnen huren en een 
coordinator aan te stellen. Wij stellen een impuls bijdrage voor vanuit het armoedebeleid. 

7) Categorie overig: 
a. Financiele rust in de basis: extra financiering voor de webshop Stadjerspas. Door de grote belangstelling 
voor de webshop zal het budget waarschijniijk niet toereikend zijn. Wij willen garanderen dat alle 
minimakinderen kunnen blijven sporten in samenwerking met het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld. 
Ook is er de mogelijkheid om het aantal aanbiedingen voor minima die wij als gemeente wel moeten 
inkopen uit te breiden. De gebruikers die wij spreken geven voomamelijk aan dat zij de kortingen voor 
zwemabonnementen/zwembadtoegang missen. Maar ook voormalige aanbiedingen die buiten de top vijf 
zijn gevallen kunnen eventueel opnieuw worden opgenomen in het aanbod van de webshop. Daarnaast 
willen wij de webshop verder uitbouwen tot een platform dat ook gebruikt kan worden door burgers, 
ondernemers, instellingen en fondsen om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding. 

b. Financiele rust in de basis: een extra impuls voor het energie project ter vervanging van de collectieve 
energie uit de kadernota, dat ervoor moet zorgen dat de hoeveelheid energie die minima verbruiken dealt, 
zodat zij via een andere weg kunnen besparen op hun energie rekening. Er liggen verschiiiende voorstellen 
van (externe) partijen om dit mogelijk te maken en uit te voeren. Varierend van pakketten met slimme 
meters, buurtinitiatieven voor het aanbrengen van radiatorfolie, het opzetten van een systeem om 
energiecoaches op te leiden. Vooral deze laatste mogelijkheid vinden wij interessant omdat binnen dit 
project mensen vanuit de doelgroep minima zelf worden opgeleid om voorlichting te geven en 
energiebesparende klussen uit te voeren bij mensen thuis. 

De kosten voor deze gezamenlijke plannen tellen op tot maximaal 1,2 miljoen euro. Het is belangrijk om 
hierbij op te merken dat de 1,235 miljoen extra rijksmiddelen in 2014 besteed moet worden. Wat eventueel 
niet besteed wordt, vioeit automatisch terug naar het concern. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De specifieke ideeen voor deze projecten komen zoals gebruikelijk binnen het armoedebeleid vanuit minima 
zelf en vanuit de input van ervaringsdeskundigen, professionals, vrijwilligers en belangenbehartigers die 
dagelijks met armoedebestrijding bezig zijn. 

Financiele consequenties 

Bij de inzet van deze 1,235 miljoen aan extra rijksmiddelen in 2014 gaat het om een incidentele 
intensivering van het huidige beleid. Deze inzet heeft de volgende financiele consequentie: 

In 2014 is er vanuit het Rijk 1,835 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding. In 
februari 2014 is 0,6 miljoen euro door uw raad reeds ingezet voor de intensivering en verbreden van het 
armoedebeleid. Uw raad heeft een amendement aangenomen dat vraagt om aanvullende voorstellen voor 
de besteding van de rest van het extra geld voor armoedebestrijding. Deze 1,235 miljoen euro staan nog bij 
het concern en worden door middel van deze begrotingswijziging overgeheveld naar het deelprogramma 
inkomen. 



Bcgrotingswijaging 2014 
Intensivering amnedebeleid 2014 dmv imet extra ri^middelen 

Betrokken vakdirectie(s) Inkomen en concemstaf 
Naam voorstel Intensivering armoedebeleid 2014 dmv inzet extra rijksmiddelen 
Beshiitvorming (orgaan + datum) Raad 
Incidenteel / Structureel I 
Soort wijziging Exploitatie 

FinanciSle begrotingswijziging Bedragen x 1,000 euro 
Saldo voor Saldo na 

. Org, onderdeel DeelprogrBmma Beleidsveld I/S Lasten Baten res. Mut. Toev.res. Onttr. Res, res. Mut. 
Concemstaf 13.1 CoUege en Raad 13.1.5 Concemsrelposlen I -1.235 \_235 1.235 

Inkomen 01.2 Inkomen 01.2.2 Armoede en minirmbeleid I 1.235 -1.235 -1,235 

TOTALEN BEGROTINCiSWUZIGING 

Inhoudelil^roeHchrin 

In 2014 is een bedrag van 1,835 miljoen euro extra van het rijk ontvangen voorarmoedebestrijding. In februari 2014 is door 
de raad een voorstel aangenomen over de besteding van 0,6 miljoen euro. Daarnaast in een amendement aangenomen dat 
vraagt om aanvullende voorstellen voor de inzet van het restant bedrag 1,235 miljoen euro. In het raadsvoorstel intensivering 
armoedebeleid 2014 dmv imet extra rijksmiddelen worden hiervoor voorstellen gedaan. De 1,235 miljoen euro slaat nu nog bij 
het concern en wordt door middel van deze begrotingswijziging overgeheveld naar armoede- en minimabeleid. 

Hoewel deze intensivering een incidenteel karakter heeft, levert deze geen financiele knelpunten op voor 2015 en 
verder (het is dus niet zo dat ingezette plannen voor ondersteuning, dienen te stoppen met ingang van 2015 
omdat er geen financiering meer is). De intensivering van 2014 is dus ondersteunend aan de lange termijn visie 
op armoede bestrijding Het onderstaande overzicht laat dit zien: 

De inschatting is gemaakt dat de uitgaven in 2015 en de jaren erna 12 miljoen euro bedragen als we uitgaan van 
het beleid met bijbehorend budget zoals vastgesteld in de kadernota Samen actief tegen armoede in december 
2012 . Het budget van de 2013 en 2014 ging nog uit van een benodigd bedrag van 12,4 miljoen euro, waar in 2014 
0,1 incidenteel gemeentelijke middelen en nu dan in totaal 1,835 aan incidentele rijksmiddelen zijn toegevoegd. 

Ten opzichte van het budget in 2013 van 12,4 miljoen euro vinden in het jaar erna de volgende mutaties plaats: 
Af: incidentele rijksmiddelen 1.835 miljoen euro 
Bij: structurele gemeentelijke middelen 1,1 miljoen euro (vanaf 2015) 
Bij: rijksmiddelen 2,5 miljoen euro (geoormerkt n.a.v. motie van de raad) 

Het budget komt vanaf 2015 en de jaren erna uit op 14,1 miljoen euro. Het verschil bedraagt 2,1 miljoen euro. Dit 
is het bedrag waarvan in het coalitieakkoord is afgesproken dat dit beschikbaar blijft voor een brede aanpak van 
de armoedeproblematiek. 

Als we dus bij bovenstaande nog de incidentele middelen voor 2014 eraf trekken en het verschil in benodigd 
budget erbij optellen 
Af: incidentele gemeentelijke middelen 1,9 miljoen euro (tot en met 2014) 
Af: incidentele gemeentelijke middelen 0,1 miljoen euro ( uit overschot Menzis tbv Kindpakket) 
Bij: saldo benodigd beginbudget 2013-2015 ( 12,4-12,0=) 0,4 miljoen euro 
dan is het positieve budgetverschil voor 2015 na vaststelling van inzet van deze extra rijksmiddelen ten opzichte 
van 2014: 0,2 miljoen euro. 

Oftewel, wij kunnen onze inzet binnen het armoedebeleid in 2015 continueren inclusief de inzet die gefinancierd 
wordt door de incidentele rijksmiddelen en dan hebben wij in 2015 daarnaast nog 2 ton extra te besteden 
(opnieuw voor de brede aanpak van armoedeproblematiek). 

Er is overigens mogelijke vrijval binnen het armoedebudget (overkoepelend budget voor minimabeleid, 
schuldhulpverlening en nieuw armoedebeleid) in 2014. Wij onderzoeken momenteel of dit zo is en wat de 
mogelijke oorzaken en effecten hiervan zijn. 

Overige consequenties 

Geen. 



Vervolg 

De intensivering van het huidige armoedebeleid door middel van het inzetten van de financiele impuls van 
1,235 miljoen euro voor bovenstaande projecten, zal zo snel mogelijk van start gaan. Aangezien de extra 
middelen voor 2014 bedoeld zijn, hebben wij nog relatief kort de tijd (een halfjaar) om deze projecten te 
realiseren. Wij werken daarvoor zoveel mogelijk samen met bovengenoemde interne en externe 
partijen.Over de resultaten van de intensivering van het armoedebeleid rapporteren wij u in de 
armoedemonitor 2014 die in het voorjaar van 2015 verschijnt. In november 2014 presenteren wij een nieuw 
kader voor uitvoering van het armoedebeleid aan uw raad, waarin wij onze lange termijnvisie op 
armoedebestrijding uitgebreider uiteen zullen zetten. 
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