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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door mevrouw M. van Noort 
van de Fractie van Progressief Woerden 
over "de extra gelden armoedebestrijding". 

Beantwoording van de vragen: 

Vragen: 

1. Is het college op de hoogte van de extra gelden in het gemeentefonds? 
Ja, het college is op de hoogte van deze gelden. 

2. Heeft het college al zicht op de hoogte van de gelden voor de gemeente Woerden? 
Ja, uit de septembercirculaire 2013 blijkt dat Woerden in 2013 een extra bedrag ter hoogte van € 24.258 
zal ontvangen. 

3. Is het college bereid deze middelen in 2013 specifiek in te zetten voor armoedebestrijding 
gericht op kinderen? 

Ja, dat is het college van plan. 

Toelichting hierbij: Voor de regelingen inkomensondersteuning (bijzondere bestaanskosten, 
declaratieregeling, langdurigheidstoeslag en categoriale bijzondere bijstand) is voor 2013 een bedrag van 
€ 976.362 begroot. Op 7 november 2013 was hiervan € 848.253 besteed aan de doelgroep minima. 
Uit de tweede kwartaalrapportage IASZ blijkt dat de prognose voor de besteding van de gelden voor 
inkomensondersteuning de actuele begroting niet overschrijdt. Begroting en besteding zijn vrijwel gelijk. 
Met andere woorden: het geld dat in november komt, hoeft niet gebruikt te worden om een 
begrotingsoverschrijding op deze postte dekken. Zou er wel sprake zijn van een overschrijding, dan kon 
gesteld worden dat Woerden zijn extra inspanning op het gebied van armoedebestrijding al geleverd had. 
Dit is dus niet het geval. Het extra geld van dit jaar zal dus ook voor de doelgroep aangewend worden. 
In de tweede kwartaal rapportage IASZ wordt ook gemeld dat in Woerden 65% van de doelgroep minima 
gebruik maakt van één of meerdere regelingen van de gemeente Woerden. Dit betekent dus dat bij 65% 
van de mensen uit de potentiële doelgroep 100% van het budget terecht komt. 

a. Zo ja, kan het college komende periode inzichtelijk maken op welke manier deze middelen 
besteed gaan worden? 
Het rapport 'Kinderen in armoede' van de Kinderombudsman laat zien dat met name kinderen de 
dupe zijn als er sprake is van armoede in een gezin. De (on)mogelijkheden van de uitvoering van 
een plan om dit geld gericht bij kinderen terecht te laten komen, worden momenteel ambtelijk 
verkend en krijgen steeds meer vorm. Het uitgangspunt van dit plan is om het geld voor 1 januari 



2014 te besteden in de vorm van waardebonnen voor kleding. Hiermee komt de gemeente 
Woerden tegemoet aan de oproep van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
om het geld in 2013 te besteden aan een concrete actie en geen nota's. 
Als het geld niet voor 1 januari 2104 besteed is, valt het toe aan de Algemene Reserve van de 
gemeente. Alleen als college en raad zouden besluiten dit geld voor armoedebestrijding te 
oormerken, kan dit vanuit 2013 naar 2014 meegenomen worden. 

4. Is het college bereid deze middelen voor 2014 en 2015 te reserveren voor armoedebeleid? 

Met ingang van 1 januari 2014 ligt de uitvoering van het minimabeleid bij Ferm Werk. Het college stelt zich 
op het standpunt dat Ferm Werk volgens de huidige afspraken al ruim de beschikking krijgt over financiële 
middelen om de bij haar belegde taken uit te voeren. Het extra geld blijft dus bij Woerden. Hoe dat extra 
geld besteed gaat worden is op dit moment nog niet duidelijk. 

a. Zo ja, kan het college de komende periode beleid ontwikkelen voor de besteding van deze gelden? 
Ja, het college is van plan om op dit gebied beleid te gaan ontwikkelen. Daarbij gelden een tweetal 
uitgangspunten. Het eerste punt is dat kinderen die opgroeien in armoede een blijvende aandachtsgroep 
vormen voor de gemeente. Het tweede punt is dat het beleid bij moet dragen aan een structurele 
versterking van de arbeids- of maatschappelijke positie van volwassenen met een minimum inkomen. Het 
college kiest er bewust voor om de inkomensondersteunende maatregelen niet verder te verruimen. 
Een onlangs gemaakte globale financiële verkenning laat namelijk zien dat Woerden via de 
inkomensondersteunende regelingen en door de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor 
minima al veel bijdraagt ter ondersteuning van minima huishoudens. Door een nog verdere verruiming zou 
een armoedeval kunnen ontstaan bij het accepteren van (beter) betaald werk. 

Bijlagen: 

Artikel 40 vragen extra gelden armoedebestrijding (13.027551). 

De secretaris De burgem 

L 
dr. G.W. Goedmakers CMC 
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Aan de leden van de Raad, 

Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van commissielid Van Noort (Progressief Woerden) over armoedebestrijding. Conform 
artikel 40, lid 4 RvO dienen de vragen binnen dertig dagen (voor 8 november 2013) schriftelijk door het college beantwoord te 
worden. 

Met vriendelijke groet, 

Milan Lucassen 
Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur . .. _ O 7 R R1 
email: lucassen.m@woerden.nl 
Telnr.: 0348-428619 
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur, 
vrij tot 12:00 uur. i Beh. Ambt . : 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 

j Streeidat. : 
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Betreft: Artikel 40 vragen extra gelden armoedebestrijding 
Datum : 7 oktober 2013 
Communicatie: mariekevannoort@progressiefwoerden.nl 

Aanleiding 

Ten gevolge van de economische crisis, de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig signaleren 
van schulden komen steeds meer mensen in de problemen. De kans om in armoede te geraken 
neemt voor alle groepen toe. Met name kinderen zijn hier de dupe van. Eén op de negen kinderen 
groeit op in armoede. Veel van deze kinderen hebben het gevoel niet mee te kunnen doen en voelen 
zich buitengesloten. 

Voor 2013 zijn er onlangs door het rijk extra gelden toegevoegd aan het gemeentefonds voor 
armoedebestrijding. Het gaat landelijk voor 2013 om een incidenteel budget van 18 miljoen extra, 
voor 2014 zal dit ongeveer 70 miljoen zijn en in 2015 90 miljoen. Deze bedragen zijn structureel en 
worden toegevoegd aan het gemeentefonds. 

Deze bedragen zijn niet geoormerkt. Progressief Woerden hecht er echter aan dat deze gelden ook 
daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed. Met name voor kinderen, alleenstaande 
ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen is er extra aandacht 
nodig. 

Om te zorgen dat deze middelen ook daadwerkelijk worden ingezet waar ze voor bedoeld zijn kun je 
denken aan vormen zoals kindpakketten (met bijvoorbeeld de zwemles, bibliotheekpas, vervoer, 
kleding), 'handgeld' voor de sociale wijkteams of de ondersteuning van organisaties die zich hier 
specifiek voor inzetten zoals bijvoorbeeld de lokale afdeling van de Stichting Leergeld. 

Vragen 

1. Is het college op de hoogte van de extra gelden in het gemeentefonds? 
2. Heeft het college al zicht op de hoogte van de gelden voor de gemeente Woerden? 
3. Is het college bereid deze middelen in 2013 specifiek in te zetten voor armoedebestrijding 

gericht op kinderen? 
a. Zo ja, kan het college komende periode inzichtelijk maken op welke manier deze 

middelen besteedt gaan worden? 
4. Is het college bereid deze middelen voor 2014 en 2015 te reserveren voor armoedebeleid? 

a. Zo ja, kan het college de komende periode beleid ontwikkelen voor de besteding van 
deze gelden? 


