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Aan het College van Burgemeester &Wethouders  

en de Gemeenteraad van de gemeente Woerden 

Postbus 45 

3440 AA Woerden 

 

 

Ons kenmerk    Plaats   Datum 

PR2017/002    Woerden  11 april 2017 

 

Betreft: Advies armoedebeleid 

 

Geacht College en leden van de Gemeenteraad, 

 

De Participatieraad  heeft de nota: ‘Uit de armoede? De inwoner aan het roer’ in goede orde 

ontvangen en complimenteert de opstellers voor de heldere uiteenzetting en de duidelijke schets van 

de verschillende scenario’s. Er is een intensieve, constructieve discussie gevoerd tussen opstellers 

en de Participatieraad, wat leidde tot nadere verheldering en duidelijker keuzes. Deze aanpak 

hebben wij gewaardeerd. Wij zijn mede voorstander van een maatwerkaanpak, toch bestaan er van 

onze kant nog een aantal kritische kanttekeningen die wij bij de keuze voor scenario 3. graag met u 

delen.  

 

1. Inclusiviteit.  

In §1.2 wordt aangegeven dat chronisch zieken en gehandicapten en in § 1.3 de doelgroep met 

schulden bewust buiten beschouwing worden gelaten. Dit betreft naar onze mening de 

bestaande financiële regelingen voor deze doelgroepen. Wij gaan er vanuit dat deze burgers wel 

degelijk  worden meegenomen in het beschreven beleid. Men name deze burgers treffen wij aan 

in het segment dat kampt met schulden en betalingsachterstanden, veelal cliënten van de 

Voedselbank.  

  

2. Van aanbodgericht naar vraag gestuurd werken.  

• Mobility Mentoring drijft op de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers, dit blijft in 

onze gemeente een belangrijk aandachtspunt en zou gezien kunnen worden als een kritische 

succesfactor, zeker in het licht van de huidige al zeer grote inzit van vrijwilligers.  

• Voorgesteld wordt om het keukentafelgesprek in te zetten om zodoende te komen tot een 

ondersteuningsplan voor de burgers uit deze doelgroep. Specifieke voorwaarde is dat 

Woerdenwijzer deze burgers optimaal ondersteunt middels een integrale benadering. Dit 

betekent dat er in de backoffice een structuur voorhanden moet zijn waarin vanuit alle “loketten” 

lijntjes moeten liggen en werkafspraken aanwezig moeten zijn om deze burgers middels een 
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“single point of contact” optimaal te faciliteren. Wij constateren dat de actualiteit is dat deze 

infrastructuur op dit moment (nog) niet voorhanden is maar eigenlijk wel voorwaarde scheppend 

is in de uitvoering van een effectief  armoedebeleid conform scenario 3. De groei naar een 

dergelijke infrastructuur is een majeure operatie.  

• De Participatieraad constateert dat een deel van de doelgroep bij de Gemeente in beeld is 

(bijstand, individuele inkomenstoeslagen e.d.) maar deels ook niet (bijv. de gebruikers van de 

Voedselbank). Een outreachende benadering (scenario 2 en onderdeel van scenario 3) is dan juist 

van groot belang om de gehele doelgroep met betrekking tot het  armoedebeleid goed in beeld te 

hebben.  

• De participatieraad is ook van mening dat vooral bij scenario 3 (deze keuzeverandering) een 

adequaat functionerende onafhankelijke cliëntondersteuning van essentieel belang is.  

• Vraaggericht werken suggereert een verregaande bereidheid om het probleem op te lossen. 

Dit vergt een ruime financiële armslag waardoor de vraag zicht opdringt of de genoemde 

middelen toereikend zullen zijn.  

    

3. Bereikbaarheid.   

Of de verandering van aanbodgericht naar vraag gestuurd werken (met het keukentafelgesprek) 

de bereikbaarheid van inwoners welke in armoede verkeren (van de geringe ± 50%) zal 

verhogen, heeft de Participatie grote twijfels. Het zou juist drempelverhogend kunnen werken. 

Dus zal bij die keuze een intensieve monitoring moeten plaatsvinden.   

Vastgesteld kan worden dat bovenstaande opmerkingen elementen bevatten die zowel 

raakvlakken hebben met scenario 2. als scenario 3. De outreachende benadering als een 

verbreding van de vergoedingen vanuit de declaratieregeling ontmoeten grote sympathie vanuit 

de Participatieraad.  

Wij adviseren het College van B&W en de Gemeenteraad om bij haar keuze te betrekken 

dat allereerst zoveel mogelijk randvoorwaardelijke aspecten geborgd dienen te zijn alvorens kan 

worden overgegaan  tot een effectieve implementatie en uitvoering van dit integrale 

armoedebeleid.  

  

Gaarne tot toelichting bereid. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Rob Kotvis 

Voorzitter Participatieraad Woerden 

 

 


