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Onderwerp: Rekenkameronderzoek Armoedebeleid gemeente Woerden 

  
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 8 oktober 2021 van: 
- De rekenkamercommissie 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Art. 185, lid 4 

b e s l u i t: 
 

1. Kennis te nemen van het door de Rekenkamercommissie Woerden uitgebrachte 
onderzoeksrapport naar Armoedebeleid binnen gemeente Woerden. 

2. Het college opdracht te geven om, samen met de netwerkpartners, de omvang van de 
verschillende doelgroepen die te maken (kunnen) hebben met armoede in kaart te brengen, 
zoals; gezinnen met multi-problemen, bijstandsgerechtigden, zzp-ers/werkende armen, 
kinderen, mensen met problematische schulden en ouderen. Ontwikkel 
communicatiestrategieën om hen actief te benaderen, toegespitst per doelgroep en 
informeer hier de raad over. 

3. Het college opdracht te geven doelstellingen te formuleren voor de verschillende 
doelgroepen en het gebruik van individuele regelingen. Deze doelstellingen SMART uit te 
werken en deze voor te leggen aan de raad. 

4. Het college opdracht te geven jaarlijks te rapporteren over de realisatie van de doelstellingen 
zodat de raad zich een beeld kan vormen van de doeltreffendheid van het armoedebeleid en 
in positie wordt gebracht kaders te stellen bij wijziging en vernieuwing van het 
armoedebeleid. Hierbij dient ook inzichtelijk te worden gemaakt waar de zogenaamde 
Klijnsmagelden aan besteed zijn. 

5. Het college op te dragen de algemene informatievoorziening van het armoedebeleid richting 
inwoners te evalueren, te verbeteren en de raad hierover te informeren. 

6. Het college op te dragen om te onderzoeken waar regelingen binnen het armoedebeleid 
eenvoudiger kunnen en op basis hiervan een voorstel aan de raad te doen.  

7. Het college op te dragen de rol van de gemeente als regisseur van het netwerk te versterken 
door betrokken partijen beter met elkaar in contact te brengen. 

8. Het college op te dragen zoveel mogelijk de uitvoering bij één uitvoeringsorganisatie te 
beleggen. Waar dat niet mogelijk is, worden de taken en verantwoordelijkheden duidelijk 
uitgewerkt. De casusregie blijft bij één regisseur, zodat voor de inwoner van Woerden 
duidelijk is wie zijn of haar aanspreekpunt is. 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 25 november 2021, 
 

 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 



 
 


