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Onderwerp 
 
Inzet gelden armoedebeleid 2014 - 2015 
 
 
 
Samenvatting 
Meer geld beschikbaar voor gezinnen en kinderen die in armoede leven. 
 
De gemeente ontvangt vanaf 2013 extra geld van het rijk, zodat er meer gedaan kan worden aan 
armoede. Het college wil graag meer doen voor kinderen die in armoede leven en gezinnen 
ondersteunen die om wat voor reden dan ook in een slechte financiële situatie zijn terecht gekomen. 
Het college stelt de raad dan ook voor om deze gelden in te zetten voor activiteiten die ertoe 
bijdragen dat kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur, maar ook dat er geld beschikbaar 
komt voor ouders ie niet meer de bijdrage aan het schoolreisje, een goede fiets voor hun kind kunnen 
opbrengen. Hiervoor wil de gemeente de stichting Leergeld een startbijdrage geven. 
Maar omdat ook gezinnen het steeds krapper krijgen, wil het college dat er meer voor hen gedaan 
wordt. De Voedselbank is vanaf 2012 al actief in de gemeente, die door middel van het uitreiken van 
voedselpakketten gezinnen en inwoners ondersteunt. Zij ontvangen van het college een subsidie. 
Maar ook gaat er meer geld naar de schuldhulpverlening. 
De gemeenteraad neemt op 9 december een besluit over het voorstel. 
 
 
 
Voorstel 
1.De raad voorstellen de armoedegelden 2014 – 2015  vanuit het rijk uit de algemene reserve te 
halen en deze in te zetten op 
- activiteiten die ten doel hebben de maatschappelijke participatie van kinderen die in armoede leven 
te bevorderen; 
- activiteiten die gezinnen en inwoners ondersteunen die, om wat voor reden dan ook, in een 
financieel lastige situatie zijn gekomen; 
2.  de gelden 2014 ad. €22.000,- en 2015 ad. €82.000,- conform het verdeelmodel te besteden 
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(Historisch) perspectief 
Vanuit het rijk komt zijn vanaf 2013 extra financiële middelen beschikbaar voor armoedebeleid. In 
2013 is een bedrag van €18.959,- beschikbaar en dit loopt op tot €82.000,- in 2015. 
 
De raad heeft op 10 december 2013  besloten over de in zet van de financiële middelen van 2013. 
Omdat de middelen niet zijn geoormerkt dient de raad ook een besluit te nemen over de inzet van de 
middelen voor 2014 en 2015. 
 
Ontwikkelingen: 
In het afgelopen jaar hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan.  

1. Voedselbank. 
Het huidige college heeft aangegeven dat zij open staat voor een financiële bijdrage aan  de 
stichting Voedselbank Midden-Drenthe, die een uitgiftepunt van voedselpakketten beheert in 
Zuidlaren. De  Voedselbank is in 2012 actief geworden in onze gemeente  en heeft eerder een    
subsidieaanvraag gedaan voor een bijdrage voor  2013.Het toenmalig college heeft deze 
aanvraag niet gehonoreerd, met als hoofdreden dat de gemeente goede voorliggende 
voorzieningen heeft en daarmee de  inwoners die op een minimum leven voldoende worden 
ondersteund en dus ook niet naar de Voedsel bank hoeven. 
Het college heeft wel toegezegd om bij de realisering van huisvesting van een voedselbank in 
een pand in onze gemeente, hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Hiervoor zijn de extra 
gelden armoedebeleid 2013 gereserveerd. 
2. Stichting Leergeld. 

       Vanuit de gemeenten AA en Hunze en Assen is actief ingezet om een stichting Leergeld op te  
      richten. Er is contact gelegd met het landelijk bestuur van stichting Leergeld. Vanuit  
      deze stichting is men op zoek gegaan naar bestuursleden voor de oprichting van eenzelfde  
      organisatie met als werkgebied AA en Hunze, Assen en Tynaarlo. Er is nu een bestuur i.o. 
      Stichting Leergeld zet zich in voor de bestrijding van kinderarmoede. Het biedt kinderen die om  
       financiële redenen niet kunnen meedoen die voor hun leeftijdsgenootjes normaal zijn de kans om  
       toch deel te nemen. Om actief te worden voor onze gemeente heeft de stichting een startbudget 
       nodig en een subsidie voor 2015. 

3. Schuldhulpverlening. 
De toeloop naar de schuldhulpverlening loopt op. Dit betekent dat in 2014 een bedrag van 
€40.000,- meer wordt uitgegeven. 
4. Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. 
Er komen steeds meer aanvragen binnen voor het Jeugdsportfonds: in 2014 is een toename van 
15 aanvragen. Voor het Jeugdcultuurfonds is een bijdrage vanuit de gemeente nog niet  geregeld 
en daarom is hier nog weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Er is daarom ook weinig gebruikt 
gemaakt van het fonds, echter gezien het feit dat de armoede in de laatste 2 jaren is 
toegenomen, zal ook hier een behoefte liggen. 
5. Bezuiniging op het minimabeleid. 
De raad is akkoord gegaan met een structurele bezuiniging op het minimabeleid bij de begroting 
2015. Deze bezuiniging wordt verzacht door vanuit de armoedegelden hier een financiële 
bijdrage te voegen van €25.000,- en uit de bijdrage die de gemeente heeft ontvangen voor de 
compensatie meerkosten chronische zieken en gehandicapten een bedrag van €75.600 toe te 
voegen.  
6.Beperking op de meedoen regelingen van af 2015. 
Als gevolg van de Participatiewet moeten collectieve, lokale meedoen regelingen worden stop 
gezet. De nieuwe wet biedt hier geen ruimte meer voor. Voor ons meedoen beleid betekent dit 
dat de langdurigheidstoeslag en de regeling voor chronische zieken per 1 -1- 2015 wordt  
 
 
 
 
stopgezet. Voor de langdurigheidstoeslag komt een individuele inkomenstoeslag in de plaats. Om 
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een grotere groep inwoners hiervoor in aanmerking te laten komen wordt deze regeling 
opgehoogd van 110% naar 120% van het sociaal minimum. Omdat onbekend is hoeveel mensen 
gebruik gaan maken van deze regeling wordt een deel van de armoedegelden hiervoor 
gereserveerd. 
 
6. Noodfonds. 

       Er komen minder aanvragen binnen dan verwacht. Dat betekent dat de middelen die hiervoor in   
       de begroting staan - €5000,-  voldoende zijn. Mogelijk kan er voor schrijnende, unieke situaties 
een groter beroep worden gedaan op deze voorziening in 2015. Mocht het zo zijn dat dit aan de orde 
is en het bedrag niet voldoende is, dan kan event. de reserve van €11.000 hieraan worden 
toegevoegd. Een besluit hierover zal dan in de loop van 2015 aan de raad worden voorgelegd. 
 
Voorstel: 
In de Perspectievennota 2014 is structureel geld opgenomen voor armoedebeleid. Dit zijn extra 
middelen die vanuit het rijk komen. Vanaf 2015 gaat het om een bedrag van €82.000,-. Deze 
middelen zijn gereserveerd tot en met 2018. Omdat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van 
armoedebeleid, wordt er nu een besluit gevraagd voor de inzet  voor 2014 – 2015. In de loop van 
2015 wordt vervolgens een voorstel ter besluitvorming voorgelegd voor de inzet van deze middelen 
voor 2016 – 2018. 
Het aantal gezinnen dat op of rond het bestaansminimum leeft, neemt de laatste jaren toe. Uit 
diverse, landelijke,  onderzoeken blijkt dat een belangrijk deel van die groep gezinnen geen gebruik 
kan maken van de bestaande voorzieningen. Het betreft dan vooral gezinnen die te kampen hebben 
met een inkomensachteruitgang door verlies van werk, scheiding, of in de schuldsanering zitten maar 
een inkomen hebben net boven genoemde norm. Het betreft ook ZZP’ers die tijdelijk geen of weinig 
werk hebben. 
Dat vooral kinderen de dupe zijn van die situatie heeft het rapport van de Kinderombudsman 
aangetoond. Vaak ontbreekt het in deze gezinnen niet aan materiaal (computer, auto, huis) maar wel 
aan middelen. Kinderen kunnen niet deelnemen aan sport en culturele activiteiten of activiteiten die 
door de school worden georganiseerd (schoolreisjes, na-schoolse opvang etc.). Niet deelnemen heeft 
een belangrijk psychologisch effect. 
 
De genoemde ontwikkelingen laten zien waar de extra gelden op ingezet kunnen worden. 
 
Daarom wordt voorgesteld de armoedegelden 2014 – 2015 inzetten op: 

- activiteiten die ten doel hebben de maatschappelijke participatie van kinderen die in 
armoede leven te bevorderen; 

- gezinnen en inwoners te ondersteunen die, om wat voor reden dan ook, in een financieel 
lastige situatie zijn gekomen. 

 
De gemeente heeft nog geen financiële bijdrage geleverd aan het jeugdcultuurfonds. Doordat er nu 
financiële ruimte is, wordt dit mogelijk. 
De Voedselbank financieel ondersteunen betekent dat een nieuwe beleidslijn wordt ingezet. Tot nu 
toe is dit niet gedaan, omdat wij als gemeente een groot aantal voorliggende voorzieningen kennen. 
Gezien het feit dat steeds meer mensen in een financieel krappe situatie komen en omdat als gevolg 
van de Participatiewet meedoen regelingen beperkt worden, is een financiële ondersteuning aan de 
Voedselbank voor de periode 2014 – 2015 verdedigbaar. 
Door de grens op te trekken bij de individuele inkomensgrens van 110% van  het sociaal minimum 
naar 120%, kan een groter aandeel van de inwoners hier een beroep op doen.   
 
 
 
Bijlagen: 

1. Starnotitie stichting Leergeld 
2. Subsidieaanvraag stichting Voedselbank Midden-Drenthe 
3. Subsidieaanvraag stichting Leergeld Noord-Drenthe 
4. Raadsvoorstel en raadsbesluit 
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5. Bijlage financiële gegevens meedoen-beleid 2013 – 2014 - 2015 
 
 
 
 
 
Besluit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


