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Rapportage armoedegelden en voorstel verdeling armoedegelden 2017
Gevraagd besluit
1. De rapportage ‘Armoedegelden 2014/2015’ vaststellen;
2. De armoedegelden voor het jaar 2017 ad. € 85.000,- conform het verdeelvoorstel besteden.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Vanaf 2013 ontvangt de gemeente vanuit het Rijk extra middelen voor armoedebestrijding en
schuldhulpverlening. In 2014 is ervoor gekozen het ondersteuningsaanbod in Tynaarlo uit te breiden. Tynaarlo
heeft zich aangesloten bij de Voedselbank, Stichting Leergeld en het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.
Deze voorzieningen richten zich met name op kinderen met het doel om sociale uitsluiting te voorkomen.
Hierdoor krijgen deze kinderen de kans om te participeren en mee te doen in de samenleving. De
ondersteuningsmogelijkheden voldoen in de behoefte van de doelgroep en worden effectief gebruikt. De laatste
jaren zijn de aanvragen flink gestegen. Het continueren van deze mogelijkheden is noodzakelijk om te zorgen
dat mensen en met name kinderen kunnen meedoen in de samenleving. Dit past bij onze visie voor het sociaal
domein (Iedereen heeft Talent, 2012): “Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet, elkaar kan ontmoeten
en dat mensen oog voor elkaar hebben. Mensen realiseren hun kansen en ontplooiing vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid en kunnen dat geheel of grotendeels zelf. Waar het niet lukt, organiseren we als gemeente
een vangnet.”
In onderstaande overzicht staat de deelname vermeld van de voorzieningen. Van de individuele
inkomenstoeslag en de bijzondere bijstand zijn geen gegevens bekend over aantallen inwoners.

Voedselbank
Stichting Leergeld
Jeugdsportfonds
Jeugdcultuurfonds
Schuldhulpverlening

2014
27 kinderen (51 huish)
Opgestart, nog geen
aanmeldingen behandeld
89 kinderen
1 kind
356 diensten aan inwoners

2015
55 kinderen (53 huish)
46 kinderen
102 kinderen
10 kinderen
392 diensten aan inwoners

Op basis van de rapportage wordt voorgesteld in 2017 de bijdrage vanuit de armoedegelden voor het
jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds te verhogen door de toename aan aanvragen. Ook de bijdrage voor
bijzondere bijstand wordt verhoogd. Er wordt geen bijdrage meer beschikbaar gesteld voor de individuele
inkomenstoeslag, omdat hier regulier voldoende middelen voor beschikbaar zijn.
Verdeelvoorstel 2017:
Aanvraag 2017
St. Voedselbank M-Drenthe
St. Leergeld
Jeugdsportfonds
Jeugdcultuurfonds
Bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening
Totaal

6.500
7.000
30.000
8.000

Beschikbaar 2017: €85.000
Voorstel:
5.000
5.000
16.000
5.000
30.000
24.000
85.000

Toelichting verdeelvoorstel:
- Voedselbank: de stichting Voedselbank Midden-Drenthe heeft een subsidieaanvraag ingediend met een
subsidieverzoek van € 6.500,- voor 2017. De stichting geeft aan dat de huisvestingslasten in de
afgelopen jaren fors zijn toegenomen en dat de exploitatie niet voldoende is om dit te kunnen
bekostigen. Wij menen echter dat een beperkt deel van de huisvestingslasten bij de gemeente op haar
conto kan worden geschreven: het uitgiftepunt is in Zuidlaren. In 2017 worden minder inwoners
verwacht bij de Voedselbank. Een verhoging van de subsidie van € 4.000,- naar € 5.000,- vinden wij
daarom reëel.
- Stichting Leergeld heeft een aanvraag ingediend van € 7.000,-. Gezien het overschot dat de organisatie
heeft (€31.300) stellen we voor de hoogte van de subsidie ad. € 5.000,- te continueren.
- De groei ten aanzien van het Jeugdcultuurfonds (JCF) en Jeugdsportfonds (JSF) komt ook naar voren
in de subsidieaanvragen. Door het grote financiële tekort door de stijging van het aantal aanvragen,
heeft de gemeente Tynaarlo een aanvraag ingediend bij het RDO fonds (Ridderlijke Duitsche Orde
Balije van Utrecht). Nadat het college op 27 september heeft ingestemd met de concept rapportage,
heeft de RDO deze aanvraag behandeld en besloten voor het JSF een bijdrage te leveren van € 6.000,per jaar voor een periode van drie jaar (2017-2019). Daarnaast geven zij een bijdrage aan het JCF voor
een bedrag van € 3.000,- voor één jaar en kijken na dit jaar of ze voor meerder jaren een bijdrage
toezeggen voor het JCF omdat dit nog in ontwikkeling is.
Vanuit de beschikbare armoedemiddelen stellen we voor een bijdrage van € 16.000,- aan het JSF en €
5.000,- aan het JCF beschikbaar te stellen. Wij verwachten voor 2017 extra middelen vanuit het Rijk
voor armoedebestrijding zodat er ruimte ontstaat. Wanneer de uitgaven voor het JSF hoger zijn, kan het
vanuit deze middelen worden vrijgemaakt.
- Omdat de kosten bijzondere bijstand toenemen, stellen we voor de bijdrage vanuit de armoedegelden
te verhogen en geen bijdrage meer beschikbaar te stellen voor de individuele inkomenstoeslag, omdat
hier regulier voldoende middelen voor beschikbaar zijn.
- De bijdrage aan de schuldhulpverlening wordt verlaagd naar €24.000,-, omdat enige teruggang in het
aantal intakes zichtbaar is.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Om te kijken wat de resultaten zijn geweest van de inzet van de armoedegelden van de twee jaren en of de
inzet voor 2017 gecontinueerd of bijgesteld moet worden, is een rapportage opgesteld. De rapportage komt ook
tegemoet aan de toezegging aan de raad tijdens de behandeling van de inzet van de armoedegelden 2014 –
2015 op 9 december 2014. Destijds is aan de raad een evaluatie toegezegd. Deze rapportage kan gezien
worden als de toegezegde evaluatie.

Wat ging er aan vooraf
Vanaf 2013 ontvangt de gemeente vanuit het Rijk extra middelen voor armoedebestrijding en
schuldhulpverlening. Hierbij is specifiek aandacht voor ondersteuning van kinderen die in armoede opgroeien.
In 2014 heeft uw raad besloten over de inzet van de financiële middelen voor 2014 en 2015.
In 2015 is er een onderzoek uitgevoerd naar armoede in de gemeente Tynaarlo. Op 24 november 2015 heeft
uw raad het onderzoeksrapport vastgesteld en besloten over de inzet van de armoedegelden in 2016. De
verdeling van de armoedegelden in 2014, 2015 en 2016 is te zien in de rapportage.
De armoedegelden zijn een onderdeel van het totale minimabeleid. De bijdrage vanuit het Rijk was in eerste
instantie incidenteel, maar in 2015 heeft het kabinet besloten om deze middelen structureel te maken.
Op 27 september jl. hebben wij als college ingestemd met de concept rapportage. Vervolgens is de rapportage
ter advisering voorgelegd aan de adviesraden. De Wmo-adviesraad stemt in met het verdeelvoorstel van de
armoedegelden voor 2017. De Cliëntenraad WWB/WSW heeft geen reactie gegeven.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na het besluit van uw raad worden de organisaties hiervan op de hoogte gesteld en ontvangen zij een
subsidiebeschikking.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
In de begroting is structureel geld opgenomen voor armoedebeleid. Vanaf 2015 gaat het om een bedrag van
€ 85.000,-. Nu de middelen een meer structureel karakter krijgen, zijn de middelen in de begroting overgeheveld
naar cluster 6 – nieuwe taakveld.
In 2017 verwachten wij extra middelen vanuit het Rijk voor armoedebestrijding. Wanneer de gemeente deze
middelen heeft ontvangen, doet het college een voorstel over de inzet hiervan. Uitvoering is vervolgens aan het
college, waarbij we de raad een twee-jaarlijkse rapportage over de inzet van deze financiële middelen zullen
voorleggen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 9
Betreft:
Rapportage armoedegelden en voorstel verdeling armoedegelden 2017
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het collegevoorstel d.d. 25 oktober 2016
overwegende dat de gemeente Tynaarlo een bijdrage wil leveren aan de aanpak en vermindering van de
armoedeproblematiek

B E S L U I T:

1. De rapportage ‘Armoedegelden 2014/2015’ vast te stellen;
2. De armoedegelden voor het jaar 2017 ad. € 85.000,- conform het verdeelvoorstel te besteden.

Vries, 6 december 2016

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

