Betreft: Adviesaanvraag Herijking beleid Armoedebestrijding Meierijstad 2018 -2021

Meierijstad, 13 december 2017
Geacht College,
Naar aanleiding van de verzonden Beleidsnota Herijking beleid Armoedebestrijding
Meierijstad 2018 -2021 heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) om advies
gevraagd.
De Kennisgroepen Participatie en Jeugd/onderwijs hebben in een aantal bijeenkomsten het
Collegevoorstel uitvoerig besproken en heeft de ASD daarover gerapporteerd.

Aanleiding
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om alle inwoners – ook kinderen - te laten
meedoen in de samenleving. Mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen
kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Een gemeentelijk instrument daarvoor is het
armoedebeleid.
Binnen het Sociaal Domein hebben zich de laatste jaren een fors aantal ontwikkelingen voor
gedaan en zijn er door onderzoek veel nieuwe inzichten gekomen die ook kunnen leiden tot
een effectievere aanpak. Het is daarom noodzaak het beleid te herijken en vast te stellen voor
de komende jaren mede vanwege het feit dat de Rijksoverheid extra middelen beschikbaar
heeft gesteld en nieuwe accenten heeft gelegd.

Algemene opmerkingen
De kennisgroep Participatie heeft in een 2-tal bijeenkomsten de voorliggende beleidsnota
uitgebreid besproken waarbij uw beleidsambtenaar de heer P.v.d. Kamp op constructieve
wijze nadere toelichting heeft gegeven en al onze vragen naar tevredenheid heeft beantwoord.
Wij denken dat met het aangepaste beleid een goede basis is gelegd voor de komende jaren en
dat dit kan bijdragen aan en meer financieel-sociaal toegankelijke maatschappij waarbij de
draagkracht van kwetsbare burgers wordt vergroot.
Het zal ook duidelijk zijn dat hierdoor op veel punten nog nadere uitwerking nodig is.
Het stemt de kennisgroep tot tevredenheid dat in de beleidsnota het aanbod versterkt is, meer
is ingezet op samenwerking en preventie en derhalve een meer integrale aanpak.

De kennisgroep Jeugd en Onderwijs is het van harte eens met de gemaakte opmerkingen rond
het thema armoedebestrijding Jeugd Meierijstad en spreekt de complimenten uit voor de
gedegen onderbouwing.
Specifieke aandachtspunten
Sociale kaart: wij adviseren in dit verband om op korte termijn de bestaande sociale kaart
verder door te ontwikkelen zodat er meer een totaal beeld ontstaat van de mogelijkheden en
activiteiten ter ondersteuning van burgers en professionals binnen het sociaal domein.
Wellicht is het, in dit verband, zinvol om hierbij onderscheid te maken tussen burgers en
professionals voor wat betreft de uitvoering van deze kaart. Eenvoudig en goed leesbaar voor
de betreffende burgers en meer gedetailleerd voor de professionals. De gemeente Oss o.a.
heeft voor deze opzet gekozen.
Ouderen : wij adviseren in de beleidsnota ook deze doelgroep te benoemen en meer in beeld
te brengen aangezien binnen deze groep in toenemende mate sprake is van (stille) armoede.
Innovatie : wij adviseren meer nadrukkelijker in beeld te brengen waar en welke innovatieve
aspecten van het beleid in de genoemde beleidstermijn in uitvoering worden genomen.
Armoede ambassadeur : wij zien een zeer belangrijke taak weggelegd voor deze
ambassadeur in het kader van verbinding ,communicatie en informatie om zodoende te komen
tot een meer integrale aanpak. Wij adviseren dan ook om deze ambassadeur binnen de
organisatie voldoende positie en ruimte te geven en adequate middelen.
Regelingen : gelet op het grote aantal regelingen waarmee betrokkenen uit de doelgroep te
maken krijgen adviseren wij om initiatieven te ontplooien om daar waar mogelijk te komen
tot minder en eenvoudigere regelingen.
Monitoring : mede gelet op het nog nader invullen en uitwerken van een aantal
beleidsvoornemens en regelingen willen wij graag periodiek op de hoogte gehouden worden
van de voortgang en resultaten.
Conclusie
Na bespreking van het advies van de kennisgroepen Participatie en Jeugd/Onderwijs heeft de
ASD Meierijstad in zijn vergadering van 11 december 2017 besloten, met inachtneming van
de specifieke aandachtspunten, een positief advies af te geven.
Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben geleverd en
verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad zodat dit
betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Pieter H.F.M. van Dieperbeek
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad.

