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5. Reactie college



ONDERZOEK

Wordt het armoedebeleid van de gemeente Woerden uitgevoerd zoals vastgelegd 
in het plan van aanpak, zo niet, welke wijzigingen hebben plaatsgevonden en wat is 
eind 2020 het resultaat?

- Beleid

- Uitvoering

- Doeltreffendheid

- Doelmatigheid

- Informatievoorziening aan raad

- Toekomst



CONTEXT

Armoede

- €1.039,- tot € 1.135,- per maand

- 200 bijstandsgerechtigden

- 200 zzp-ers

- 3.800 mensen met problematische schulden

- 180 ouderen

- 900 kinderen

- 760 gezinnen – 1.820 inwoners



PARTIJEN



BELEID

Zo weinig mogelijk inwoners van woerden leven in armoede

Door de pilot ‘samen vooruit’ 

- Coachende begeleiding

- Maatwerkfonds

- Overige maatregelen



UITVOERING

Pilot ‘samen vooruit’ is op 17 maart 2020 gestopt

- Te weinig casussen met eenvoudige problematiek

- Methode te weinig draagvlak

- Te weinig gebruik maatwerkfonds

- Onduidelijkheid verantwoordelijkheden WoerdenWijzer – Fermwerk

- Wel betere samenwerking

Nieuw beleid

- Inzet op vroeg signalering



DOELTREFFENDHEID

- geen concrete doelstellingen

- beoogde effecten nauwelijks gerealiseerd

- huidige berekening effecten geeft te rooskleurig beeld

- beperkt zicht op doelgroep

- niet alle doelgroepen worden bereikt (ook niet in het nieuwe beleid)



DOELMATIGHEID

- twee uitvoeringsorganisaties ≠ doeltreffend

- ‘samen vooruit’, niet doelmatig en stopgezet

- uitgaven aan inkomstenondersteuning zijn doelmatig voor zover inwoners de 
regelingen vinden

- subsidies aan voedselbank en stichting leergeld zijn doelmatig

- inzet ‘Klijnsma’-gelden niet inzichtelijk



INFO RAAD

- wel kaders voor het oorspronkelijke beleid, niet voor de koerswijziging

- informatievoorziening afgedwongen door amendement

- geen informatie over het maatwerkfonds en de monitoring van doelen

- raad is betrokken bij thema armoede



AANBEVELINGEN I
Aanbeveling 1: Bereik actief alle doelgroepen in armoede.
Geef het college opdracht om, samen met de netwerkpartners, de omvang van de verschillende doelgroepen van 
Woerden in kaart, zoals gezinnen met multi-problemen, bijstandsgerechtigden, zzp-ers/werkende armen, kinderen, 
mensen met problematische schulden en ouderen. Formuleer, als raad, de doelstelling voor de verschillende 
doelgroepen. Draag zorg voor communicatiestrategieën voor de verschillende doelgroepen. Zoek dus ook mensen in 
armoede zonder schulden actief op. 

Aanbeveling 2: Breng de raad in positie om kaders te stellen bij wijzigingen en vernieuwing van het armoedebeleid. 
Maak daarnaast gezamenlijke afspraken over de informatievoorziening. Rapporteer jaarlijks over de opgestelde 
doelen zodat de raad zich een beeld kan vormen van de doeltreffendheid van het beleid. 

Aanbeveling 3: Geef het college opdracht om te zorg dat mensen die zelf de gemeente opzoeken de informatie 
makkelijk tot zich kunnen nemen. Evalueer de algemene informatievoorziening en verbeter deze. Dit door onder 
andere de informatie op de websites van de gemeente, WoerdenWijzer en Ferm Werk eenvoudiger en 
toegankelijk te maken voor alle doelgroepen. Onderzoek ten slotte waar regelingen eenvoudiger kunnen.



AANBEVELINGEN II

Aanbeveling 4: Geef het college opdracht de rol van de gemeente als regisseur van het netwerk te versterken 
door betrokken partijen beter met elkaar in contact te brengen en te sturen op onderlinge taken en 
verantwoordelijkheden. Draag daarmee bij aan een heldere rolverdeling tussen alle interne en externe 
uitvoerders. 

Aanbeveling 5: Operationaliseer de doelstellingen per doelgroep (zie aanbeveling 1) en werk deze SMART 
uit. Formuleer doelstellingen voor het gebruik van de individuele regelingen (in plaats van voor het totale 
gebruik van de regelingen). Monitor de voortgang van de realisatie van de gestelde doelen van het 
armoedebeleid en rapporteer hier jaarlijks over. Maak de besteding van de Klijnsma gelden inzichtelijk zodat 
de raad kan herleiden waarvoor deze gelden gebruikt worden.

Aanbeveling 6: Kies (zoveel mogelijk) voor één uitvoeringsorganisatie. Waar er wel een verdeling is, zorg 
ervoor dat de taken en verantwoordelijkheden van Ferm Werk en WoerdenWijzer, maar ook Kwadraad, de 
Voedselbank en de stichting Leergeld duidelijk worden uitgewerkt, zodat onder meer het doorverwijzen wordt 
verbeterd. Zorg dat de casusregie bij één regisseur blijft, zodat voor de inwoner van Woerden duidelijk is wie 
zijn of haar aanspreekpunt is.



REACTIE B&W

Het college wil de rekenkamercommissie bedanken voor het onderzoek naar het 
armoedebeleid en de conclusies en aanbevelingen die hieruit zijn voortgekomen. Deze 
aanbevelingen zijn waardevol en geven het college handvatten om het armoedebeleid verder 
te ontwikkelen en vorm te geven. De uitwerking hiervan wordt opgenomen in het 
Uitvoeringsplan armoedebeleid dat later dit jaar zal worden gepresenteerd.
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