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Geachte heer Dijk, beste Steven, 
 
 
Op 2 september jongstleden heeft het college van B en W (hierna: college) de Bestuurlijke nota 
armoedebeleid van u ontvangen. In de begeleidende brief biedt u ons de gelegenheid om een reactie 
te geven op de conclusies en aanbevelingen die in de nota worden gedaan. De reactie van het college 
treft u in de bijlage aan. 
 
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. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
  

  
drs. M.H. Brander                          V.J.H. Molkenboer  



gemeentesecretaris                      Burgemeester   
 
 



Bijlage:  
Reactie college op conclusies en aanbevelingen Bestuurlijke nota armoedebeleid 
 
Conclusie 1:  
Met de nadruk op vroegsignalering bestaat de doelgroep die actief door de gemeente wordt 
bereikt uit mensen die (beginnende) schulden hebben. Hiermee wordt een groot deel van de 
doelgroep ‘mensen in armoede’ niet actief benaderd.  
 
Aanbeveling 1 aan de raad en het college:  
Bereik actief alle doelgroepen in armoede. Breng als college, 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.  
 
Reactie college: 
Het college onderschrijft het belang van het actief benaderen en bereiken van inwoners met 
financiële problemen of die in armoede leven. Daarom is deze collegeperiode ook sterk ingezet 
op samenwerking binnen het armoedenetwerk (met maatschappelijke partners als de 
Voedselbank en Stichting Leergeld). Via netwerkbijeenkomsten, het opstellen van de sociale 
kaart en gemaakte afspraken over doorverwijzingen zijn voorwaarden gecreëerd om zoveel 
mogelijk inwoners te bereiken. Het college merkt hier wel bij op dat de maatschappij niet 
‘maakbaar’ is. Inwoners met financiële problemen kunnen buiten beeld blijven omdat ze worden 
opgevangen binnen het sociale netwerk of omdat ze eenvoudigweg geen bemoeienis van 
anderen in hun leven willen. Het blijkt niet altijd eenvoudig om inwoners die niet bekend zijn bij 
het college of de maatschappelijke partners te benaderen en bereiken. Dat maakt het lastig om 
de omvang van alle doelgroepen in kaart te brengen.  
 
Op dit moment hanteert het college de volgende communicatiestrategie. Om inwoners te 
bereiken die (nog) niet in beeld zijn zet het college de communicatie breed in. Dat doen we via 
kanalen als de Geldkrant (in het najaar komt een nieuwe Geldkrant uit), sociale media / 
Facebook, de informatiepagina op de website van de gemeente Woerden en een themapagina in 
de Woerdense Courant (tijdens de week van het geld). Als inwoners al wel in beeld zijn worden 
ze concreet benaderd en geïnformeerd over voorzieningen en regelingen. Maatschappelijke 
partners verwijzen deze inwoners door. 
 
Conclusie 2:  
Bij het opstellen van het armoedebeleid is de raad in positie gebracht om kaders te stellen en zijn 
er afspraken gemaakt over de informatievoorziening. Bij de koerswijziging naar vroegsignalering 
is dit echter niet het geval geweest. In de informatievoorziening aan de raad ontbreekt informatie 
over de status van het maatwerkfonds en de monitoring van de doelen van het armoedebeleid. 
Dit laatste was een specifieke wens van de raad.  
 
Aanbeveling 2 aan de raad en het college:  
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 (zie ook aanbeveling 5).  
 
Reactie college: 
Het college tornt niet aan de kaderstellende- en controlerende taak van de gemeenteraad. Bij het 
bepalen van de kaders van het (armoede)beleid zal de raad in positie worden gebracht waarbij 
de raad vervolgens over de voortgang en uitvoering wordt geïnformeerd. Het college kan zich 



daarnaast vinden in de aanbeveling om over de informatievoorziening en het rapporteren aan de 
raad afspraken te maken. Insteek hierbij is dat monitoring over het armoedebeleid wordt 
toegevoegd aan de monitor Sociaal Domein die de raad jaarlijks in mei/juni ontvangt bij de 
reguliere P&C momenten. 
 
Conclusie 3:  
De gemeente heeft een op de doelgroep toegesneden set voorzieningen, maar de voorzieningen 
zijn beperkt bekend bij inwoners en onvoldoende toegankelijk. 
 
Aanbeveling 3 aan het college:  
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.  
 
Reactie college: 
Ook deze aanbeveling wordt door het college onderschreven. Het aanpassen en actueel houden 
van de gemeentelijke websites en teksten is een voortdurend proces waar verbeteringen mogelijk 
zijn. Dit zal in kaart worden gebracht en aangepakt. We maken hierbij gebruik van de 
schrijftraining die enkele collega’s via het Taalakkoord hebben gevolgd waardoor teksten op de 
website en in brieven zijn aangepast. Waar regelingen eenvoudiger kunnen zullen we dat gaan 
doen. 
 
Conclusie 4:  
Interne en externe uitvoerders van het armoedebeleid zijn tevreden over de kwaliteit en inzet van 
het armoedenetwerk, maar er valt nog winst te behalen in het optimaal benutten van het 
armoedenetwerk en de borging door middel van netwerkbijeenkomsten.  
 
Aanbeveling 4 aan het college:  
Versterk de rol van de gemeente als regisseur van het netwerk 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.  
 
Reactie college:  
Via de netwerkbijeenkomsten heeft het college deze ontwikkeling in gang gezet. Insteek is om de 
onderlinge samenwerking en doorverwijzingen te optimaliseren. Het college regisseert hierbij dat 
de partners samenwerken, dat ze afspraken maken en allemaal dezelfde richting opgaan. Het 
college regisseert niet ‘hoe’ de partners dat moeten doen, dat bepalen ze zelf en valt binnen de 
uitgangspunten van de Maatschappelijke Agenda. 
 
Conclusie 5:  
De doeltreffendheid van het armoedebeleid is onduidelijk doordat maatschappelijke effecten en 
beoogde resultaten niet (voldoende) concreet zijn gemaakt in het beleid. De berekening van het 
totale gebruik van regelingen is daarbij een aandachtspunt aangezien dit geen realistische 
weergave is. Hierdoor kan de raad niet (goed) geïnformeerd worden over de resultaten en kan 
hier ook niet op sturen. Ook is het voor de raad niet inzichtelijk hoe de Klijnsmagelden zijn 
besteed.  
 
Aanbeveling 5 aan de raad en het college:  
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.  
 
Reactie college: 
Het college is het met de rekenkamercommissie eens dat er een verbetering mogelijk is bij het 
operationaliseren van de doelstellingen in het armoedebeleid en deze SMART uit te werken: een 
gezamenlijke taal definiëren die meetbaar is. Dit geldt ook voor het inzichtelijk maken van de 
besteding van de Klijnsmagelden.  
 
Conclusie 6:  
De huidige organisatiestructuur draagt niet bij aan een integrale en doelmatige aanpak van het 
armoedebeleid in Woerden. Er zijn twee organisaties verantwoordelijk voor de casus-regie van 
mensen uit de doelgroep: WoerdenWijzer en Ferm Werk. Taken en verantwoordelijkheden 
tussen beide organisaties zijn niet altijd duidelijk. Hierdoor kunnen cliënten niet altijd optimaal 
bediend worden en kunnen inwoners tussen wal en schip vallen.  
 
Aanbeveling 6 aan het college:  
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 college: 
Zoals in de reacties op aanbevelingen 1 en 4 is aangegeven heeft het college aandacht voor 
samenwerking in het sociaal domein. Aanvullend hierop kan het college aangeven dat er in het 
kader van het project ‘Ferm Wijzer light’ duidelijke afspraken zijn gemaakt over de samenwerking 
en de taakverdeling tussen Ferm Werk en Woerden Wijzer.  
Door de inzet van casemanagement hebben inwoners één aanspreekpunt bij Woerden Wijzer. In 
het kader van begeleiding dichtbij is de samenwerking met Kwadraad geïntensiveerd. De lijnen 
worden op deze manier korter, de samenwerking verloopt goed. 
 
 
 
 


