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Geacht college,
Op 15 september jl. heeft de WMO-adviesraad het concept onderzoeksrapport ‘Armoede in
de gemeente Tynaarlo’ ontvangen van de beleidsadviseur Sociaal Domein met het verzoek
een advies erover uit te brengen. Het onderzoek geeft een indicatie van de
armoedeproblematiek in de gemeente Tynaarlo en de WMO-adviesraad juicht het toe dat er
op basis van onderzoek een betere onderbouwing is voor beleid en uitvoeringsmaatregelen.
Onderzoeksresultaten lenen zich o.i. niet voor advisering, maar in het verlengde van het
onderzoek worden ook de speerpunten van armoedebeleid beschreven en word een voorzet
gedaan voor de inzet van de armoedegelden voor het jaar 2016. Gezien de inhoudelijke en
beleidsmatige implicaties geven wij graag een reactie op het concept onderzoeksrapport.
De beschikbare gegevens duiden erop dat armoede in onze gemeente lager ligt dan het
Drents en landelijk gemiddelde, maar dat er wel degelijk armoede is in de gemeente. Een
lastig punt blijft wel de vraag, wat we als armoede definiëren. Op basis van financiële criteria
is het moeilijk om een grens aan te leggen, aangezien armoede op verschillende wijze
beleefd en ervaren wordt.
Armoede is een breder begrip dan alleen het inkomenscriterium van op of onder het zg.
minimuminkomen. Leven en functioneren in armoede is een subjectief beleven, in sommige
gevallen een eigen keuze met perspectief op een 'rijker leven', in andere gevallen zien we
armoede op ‘deelgebieden’. Gezinsleden (kinderen) kunnen in armoede leven als gevolg van
het bestedingspatroon van de ouders/verzorgers.
In het onderzoeksrapport komt naar voren dat veel hulpverlenende organisaties stellen dat
armoede veel meer voorkomt dan bekend is. Onduidelijk blijft op basis waarvan deze
organisaties tot deze stelling komen. 'Men' vermoedt dat schaamte om voor armoede uit te
komen een belangrijke factor is. Hiermee doen deze organisaties niet alleen uitspraken over
iets dat ‘niet bekend’ is, ook geeft men schaamte als reden aan waarom het niet bekend is.
Dat houdt in dat deze organisaties denken te weten welke gevoelens leven bij onbekende
mensen in onbekende armoedesituaties en welke keuzes deze mensen maken.
De WMO-adviesraad wil aanvullen dat, naast de in het onderzoeksrapport genoemde
doelgroepen, waarbinnen armoede het meeste voorkomt, ook andere doelgroepen een
groot risico op armoede hebben, nl. woningbezitters, die hun huis niet verkocht krijgen,

zelfstandig ondernemers die (tijdelijk) een omzet hebben op of onder het sociaal minimum
en mensen (b.v. 50+) die werkloos worden en nauwelijks (of geen) kans meer maken op de
arbeidsmarkt. Ook deze groepen verdienen extra aandacht in het armoedebeleid van de
gemeente.
De WMO-adviesraad geeft in overweging om ook huisartsen, wijkverpleegkundigen,
onderwijzend personeel, sociale teams etc. te raadplegen als het gaat om het vaststellen of
een gezin of gezinsleden (b.v. kinderen) leven en functioneren onder een acceptabel
(sociaal) minimum en of financiële ondersteuning daarvoor een oplossing is dan wel dat
andere maatregelen moeten worden genomen om in de armoedesituatie individuele- of
gezinsondersteuning te bieden.
Deze professionals kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het in beeld brengen van de
doelgroepen en, zo nodig, doorverwijzen.
De invulling van het armoedebeleid betekent het benadrukken van de keuzes, die gemaakt
worden. In de visie van de WMO-adviesraad betekent dit het gelijktijdig volgen van twee
invalshoeken, nl. het (tijdelijk) bieden van een vangnet voor mensen, die het niet zelfstandig
redden en het stimuleren van de eigen kracht van mensen, zodat ze met ondersteuning uit
hun problematische situatie kunnen komen. Dit vergt activering van mensen en
maatregelen, die erop gericht zijn om de langdurigheid van armoede terug te dringen.
Als mogelijkheden zou gedacht kunnen worden aan het geven van inkomensondersteuning
om maatschappelijke stijging te bewerkstelligen en aan een intensieve aanpak, die gericht is
op kinderen om het overerven van armoede te voorkomen.
In de genoemde speerpunten ziet de WMO-adviesraad wel de aanzet tot intensivering van
de aanpak van armoede, maar mist op onderdelen wel de uitwerking, b.v. ten aanzien van
het benutten van de eigen kracht en de invulling van preventie en vroegsignalering.
De WMO-adviesraad kan zich uit pragmatische overwegingen goed vinden in de
continuering van de inzet van de armoedegelden in 2016, zoals voorgesteld. En ook in het
informeren van de doelgroep (folder), een duidelijker rol voor het Sociaal Team en het
bevorderen van de integrale aanpak door het bevorderen van de samenwerking tussen en
met de lokale partners. Wel achten we het wenselijk, dat in 2016 vanuit de gemeente
initiatieven worden genomen om de armoedeproblematiek en het beleid om armoede terug
te dringen actief verder ter hand te nemen. Betrokkenheid van de diverse partijen is hierbij
nodig en zou moeten leiden tot concreet uitgewerkte doelstellingen, die ambitieus en
haalbaar zijn (‘smart’ geformuleerd). De resultaten van het onderzoek bieden hiervoor een
bruikbare basis.
De WMO-adviesraad is graag bereid hieraan haar medewerking te verlenen.
Met vriendelijke groet,

G.S. Steegstra
Voorzitter WMO adviesraad

