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Zaaknummer: 
2013/15091 
Referentie:      
2013/39564 

Raadsvergadering d.d. 10 december 2013   agendapunt  16     
   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 26 november 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mevr. G. Koopman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 868 
E-mail adres:                g.koopman@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
 
Onderwerp 
Extra rijksgelden armoedebeleid 2013 
 
Gevraagd besluit 
De extra financiële middelen armoedebeleid die beschikbaar komen vanuit het rijk in 2013 ad  
€ 18.959 uit het positieve begrotingsresultaat halen en deze beschikbaar stellen voor het Noodfonds.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Voor inwoners die buiten alle voorzieningen vallen is in 2009 het Noodfonds in het leven geroepen. 
Echter het beschikbare bedrag is jaarlijks €5000,-. Er is een toename van aanvragen merkbaar voor 
dit Noodfonds. Er is inmiddels een bedrag besteed van €12.800,-. 
Daarom wordt voorgesteld de extra middelen die vrij komen vanuit het Rijk hiervoor in te zetten. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De gemeente heeft altijd ingezet op de voorliggende voorzieningen, deze moeten voldoende zijn. Het 
beleid is zo ingericht dat inwoners in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Er komen echter 
situaties voor, waarin de voorzieningen niet werken. Daarvoor is het Noodfonds. Voor 2014 is nog een 
bedrag beschikbaar van €5000,-. De extra middelen van het Rijk kunnen worden ingezet voor de 
ophoging van dit Noodfonds. In 2013 gaat het om een bedrag van €18.959,-. De bedragen voor 2014 
en 2015 zijn nog niet bekend, de verwachting is dat dit in de loop van 2014 helder wordt. Bij de 
Voorjaarsnota 2014 wordt aan de gemeenteraad de besluitvorming over deze middelen voorgelegd. 
 
Wat ging er aan vooraf 
De gemeente heeft altijd ingezet op de voorliggende voorzieningen, deze moeten voldoende zijn. Het 
beleid is zo ingericht dat inwoners in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. 

Vanaf 2009 bestaat het Noodfonds, dit wordt ingezet wanneer er situaties zijn, waar voorliggende 
voorzieningen niet werken. Naast ondersteuning vanuit het Noodfonds wordt er een 
hulpverleningstraject ingezet. Het aanmelden voor het Noodfonds gebeurt door een intermediair, 
meestal een professional, bijv. maatschappelijk werk. Er is regelmatig contact over een dergelijke 
aanvraag met de voorzitter Openbare Geestelijke Gezondheidszorg-netwerk (OGGz). 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
Aanvragen voor het Noodfonds lopen middels intermediairs (meestal beroepskrachten van het OGGZ-
netwerk). Zij worden op de hoogte gesteld door de desbetreffende beleidsafdeling over het besluit van 
de raad. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De aanvragen voor het Noodfonds lopen gewoon door.  
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Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Voor het Noodfonds is tot en met 2014 een jaarlijks bedrag beschikbaar van € 5000,-. 
Voor 2013 komt naar de gemeente een bedrag van € 18.959,-. Voor 2014 en 2015 zijn de bedragen 
nog niet bekend. Verwacht wordt dat dit in de loop van 2014 bekend wordt gemaakt. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


