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1. Doelstelling 
 
Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie te weten komen of het door de raad vastgestelde 
integrale gekantelde armoedebeleid uit 2017 uitgevoerd wordt zoals afgesproken, wat de resulta-
ten zijn en of er op basis van tussentijdse resultaten wijzigingen in de uitvoering hebben plaatsge-
vonden. Daarnaast wil de rekenkamercommissie inzicht in de wijze waarop de raad is geïnfor-
meerd over de uitvoering en resultaten van het beleid, alsmede eventuele wijzigingen.   

2. Samenvatting  
 
Woerden is een relatief welvarende gemeente maar desondanks is ook in Woerden sprake van 
armoede. Een precies aantal is niet te noemen, maar een schatting leert dat het gaat om onge-
veer 760 huishoudens.  
Op 22 juni 2017 is er in de gemeenteraad het nieuwe armoedebeleid vastgesteld om deze ar-
moede te verminderen en te voorkomen. Op 16 januari 2018 heeft de raad kennisgenomen van 
de verdere invulling van dit armoedebeleid met het Plan van aanpak integraal armoedebeleid Sa-
men Vooruit. Dit plan van aanpak bestond uit coachende begeleiding, het maatwerkfonds en het 
oplossen van overige hiaten. De eerste twee onderdelen zijn uitgewerkt in een pilot dat vervol-
gens is uitgevoerd door Ferm Werk en WoerdenWijzer. Hiernaast bestaat er nog een netwerk 
van subsidiepartners en netwerkpartners die bijdragen aan de vermindering van (de gevolgen 
van) armoede.  
 
Naar aanleiding van tegenvallende resultaten van Samen Vooruit besloot het college op 17 maart 
2020 een koerswijziging in te zetten en Samen Vooruit om te zetten naar vroegsignalering. De 
koerswijziging liep vooruit op de wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van 
1 januari 2021 waarmee het gemeenten wordt vergemakkelijkt en verplicht om gegevens met 
schuldeisers (woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven) uit te wisselen. 

3. Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusie 1: Met de nadruk op vroegsignalering bestaat de doelgroep die actief door de ge-
meente 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/wer-
kende 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.  
 
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 ont-
breekt 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 wijzi-
gingen 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 QQ).   
 
Conclusie 3: De gemeente heeft een op de doelgroep toegesneden set voorzieningen, maar de 
voorzieningen zijn beperkt bekend bij inwoners en onvoldoende toegankelijk. 
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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. 
 
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.  
 
Conclusie 5: De doeltreffendheid van het armoedebeleid is onduidelijk doordat maatschappelijke 
effecten en beoogde resultaten niet (voldoende) concreet zijn gemaakt in het beleid. De bereke-
ning van het totale gebruik van regelingen is daarbij een aandachtspunt aangezien dit geen rea-
listische 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 indivi-
duele 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.  
 
Conclusie 6: De huidige organisatiestructuur draagt niet bij aan een integrale en doelmatige aan-
pak 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 verantwoordelijkhe-
den 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 door-
verwijzen wordt verbeterd. Zorg dat de casusregie bij één regisseur blijft, zodat voor de inwoner 
van Woerden duidelijk is wie zijn of haar aanspreekpunt is. 
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4. Bijlage: Nota van bevindingen 
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