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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 10 november 2015 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Berends 
Behandelend ambtenaar: mevr. S. Meijerink 
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Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Onderzoeksrapport ‘Armoede in de gemeente Tynaarlo’ (ter inzage) 
-   Reactie Wmo-adviesraad op het onderzoeksrapport ‘Armoede in de gemeente Tynaarlo’ (ter  
    inzage) 
-   Antwoordbrief reactie Wmo-adviesraad + bijlage (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Uitkomsten onderzoek naar armoede gemeente Tynaarlo en inzet gelden armoedebeleid 2016 
 
Gevraagd besluit 

1. Het onderzoeksrapport ‘Armoede in de gemeente Tynaarlo’ vaststellen. 
2. De armoedegelden voor het jaar 2016 ad. €83.000,- conform het verdeelmodel besteden. 
3. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 

In opdracht van de gemeenteraad heeft de gemeente in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar 
de mate van armoede in de gemeente Tynaarlo. Geconcludeerd wordt dat de 
armoedeproblematiek in de gemeente Tynaarlo lager is dan het Drentse en landelijke 
gemiddelde. Aan de hand van het aantal cliënten van de organisaties die ondersteuning 
bieden aan mensen in financiële problemen en armoede kan geconstateerd worden dat er wel 
degelijk armoede is in de gemeente. Bij vrijwel alle organisaties is het aantal cliënten de 
afgelopen jaren flink toegenomen. Er bestaat nog een groep mensen die in armoede leven en 
geen gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden. Deze mensen zijn niet in beeld en 
het is onduidelijk hoe groot de totale doelgroep is. Van die mensen die wel in beeld zijn, wordt 
geconcludeerd dat de problematiek complexer wordt. 
 
De uitkomsten van het onderzoek heeft input geleverd voor de beleidskeuzes en de inzet van 
de armoedegelden voor het jaar 2016. Voorgesteld wordt om de komende jaren in te zetten 
op: duidelijke communicatie naar de doelgroep, persoonlijk contact met de doelgroep en het 
bieden van een luisterend oor, empowerment (benutten eigen kracht), betere samenwerking 
tussen de lokale partners, preventie en vroegsignalering en een integrale en pragmatische 
aanpak.  
 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt voorgesteld: 

1. De inzet van de financiële middelen zoals die in 2014 en 2015 zijn ingezet voor 2016 
te continueren. 
Het gaat om: de Voedselbank, Stichting Leergeld, Schuldhulpverlening, 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, individuele inkomenstoeslag en bijzondere 
bijstand. 

2. In het kader van de inzet op duidelijke communicatie en preventie een folder te 
ontwerpen met één overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden in de gemeente. 



3. Kiezen voor een pragmatische aanpak en de sociale teams hier een rol in laten 
spelen. 

4. Nader  bekijken hoe de samenwerking tussen en met lokale partners gerealiseerd kan 
worden. 

5. In 2016 de speerpunten verder uitwerken samen met de lokale partners en dit te 
formuleren in een uitvoeringsnotitie. 

Waarom komen we nu met dit voorstel? 
In december 2014 heeft de raad besloten over de inzet van de financiële middelen voor 2014 en 2015. 
In 2016 is een bedrag van €83.420,- beschikbaar. De raad dient een besluit te nemen over de inzet 
van deze middelen. De resultaten van het onderzoek liggen ten grondslag aan de voorgestelde 
beleidskeuzes en de inzet van de armoedegelden voor het jaar 2016. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Vanaf 2013 ontvangt de gemeente vanuit het Rijk structureel budget om extra in te kunnen zetten op 
armoedebeleid. De gemeente heeft deze middelen gereserveerd tot en met 2018. In december 2014 
heeft de raad besloten over de inzet van de financiële middelen voor 2014 en 2015. In deze jaren zijn 
de middelen ingezet voor: 

- De Voedselbank 
- Stichting Leergeld 
- Schuldhulpverlening 
- Jeugdsportfonds 
- Jeugdcultuurfonds 
- Individuele inkomenstoeslag 
- Bijzondere bijstand 

 
Voor de uitvoering van het onderzoek had de gemeente niet inzichtelijk in welke mate er sprake was 
van armoede binnen de gemeente. Daarnaast had de gemeente geen armoedebeleid. Dit is de reden 
dat het onderzoek is uitgevoerd, zodat de juiste beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De adviesraden en de lokale partners worden nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van de 
uitvoeringsnotitie. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Op 3 november j.l. heeft het college de opdracht gegeven een uitvoeringsnotitie te schrijven waarin de 
genoemde speerpunten samen met de lokale partners verder worden uitgewerkt. In 2016 wordt de 
uitvoeringsnotitie ter vaststelling aan het college voorgelegd. In het najaar van 2016 wordt een 
voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad voor de inzet van de middelen voor het jaar 2017 
en 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 

Verdeelvoorstel: 
 

 2016 
St. Voedselbank M-Drenthe 4.000 
St. Leergeld i.o. 5.000 
Jeugdsportfonds 4.000 
Jeugdcultuurfonds 3.000 
Individuele inkomenstoeslag 8.000 
Bijzondere bijstand 25.000 
Schuldhulpverlening 31.000 
Folder ondersteuningsmogelijkheden 3.000 
Totaal 83.000 

 
 
Kosten armoedegelden 2016: €83.000,- 
Dekking armoedegelden 2016: €83.420,- 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


