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Raadsvergadering d.d. 20 juni 2017 agendapunt 8 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 23 mei 2017 
 
Portefeuillehouder: H. Berends 
Behandelend ambtenaar: S. Meijerink 
Doorkiesnummer: 0592 266 662 
E-mail adres: s.meijerink@tynaarlo.nl 
Bijlage(n): - Raadsbesluit (bijgevoegd) 

- Begrotingswijziging 
- Reactie Wmo-adviesraad / Cliëntenraad WWB-WSW op 

verdeelvoorstel 
- Antwoordbrief aan Wmo-adviesraad / Cliëntenraad WWB-

WSW 
- Verdeling armoedegelden voorgaande jaren 

 
Onderwerp 
Inzet extra armoedegelden 2017 
 
Gevraagd besluit 

1. De huidige armoedegelden ad € 85.000 en de extra armoedegelden ad € 98.648 conform 
het verdeelvoorstel in te zetten; 

2. De armoedegelden structureel in de begroting op te nemen conform het verdeelvoorstel 
van de huidige en nieuwe armoedegelden en te dekken uit de decentralisatie-uitkering; 

3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging; 
4. Besluitvorming van de verdeling van de armoedegelden vanaf 2018 bij het college neer te 

leggen en de raad hier jaarlijks over te informeren. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Vanaf 2013 ontvangt de gemeente vanuit het Rijk middelen voor armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening. Vanaf 1 januari 2017 heeft het Rijk extra financiële middelen beschikbaar 
gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Deze extra middelen dienen als een 
aanvullend impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen die Tynaarlo vanaf 2013 
ontvangt. In de bijlage is de verdeling van deze huidige armoedegelden van 2014 tot 2017 te zien. 
Op 6 december 2016 heeft de raad een besluit genomen over de inzet van de huidige 
armoedegelden in 2017: 

St. Voedselbank M-Drenthe      5.000 
St. Leergeld           5.000 
Jeugdsportfonds    16.000 
Jeugdcultuurfonds          5.000 
Bijzondere bijstand     30.000 
Schuldhulpverlening     24.000 
Totaal       85.000 

 
Extra inzet armoedebestrijding 
Door de beschikbare extra  middelen heeft de gemeente ruimte om extra in te zetten op 
armoedebestrijding en het ondersteunen van inwoners in armoede. Wij stellen voor deze middelen 
beschikbaar te stellen voor: 

1. Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld heeft voor 2017 een subsidie van € 7.000 gevraagd. Hiervoor is uit de huidige 
armoedegelden € 5.000 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om het restbedrag van € 2.000 te 
honoreren, omdat vanuit St. Leergeld het signaal komt dat er veel aanvragen binnenkomen. 
Gevraagde inzet: € 2.000  



2. Kledingpakket voor kinderen 
In veel gezinnen waar armoede heerst is nieuwe kleding of schoeisel meestal niet aan de orde. De 
Kinderombudsman heeft in 2013 een handreiking gepresenteerd aan Nederlandse gemeenten met 
daarin diverse aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen is het bieden van een ‘kindpakket’ aan 
kinderen met een stel winter- en zomerkleren. Voorgesteld wordt om met vouchers kinderen een 
stel kleren en schoenen aan te bieden. 
Gevraagde inzet: € 5.000 voorbereidingskosten en € 25.000 uitvoeringskosten, totaal: € 30.000 

 
3. Het betrekken van kinderen bij armoedebeleid 

Het Rijk geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat kinderen betrokken worden bij het armoedebeleid. 
Het is, zoals het Rijk stelt, van belang dat gemeenten kinderen actief betrekken bij de vormgeving 
van de aanpak. Dit is nodig om als gemeente beter zicht te krijgen waar zij behoefte aan hebben en 
of het bestaande aanbod hierop aansluit. Voorgesteld wordt om momenten van participatie met 
kinderen te organiseren. 
Gevraagde inzet: € 5.000 

 
4. Inzet op generatie-armoede 

Om kinderen echt uit de armoede te helpen, is het nodig dat ingezet wordt op het bestrijden van 
generatie-armoede. Een effectieve aanpak hiervoor is het inzetten van ervaringsdeskundigen in 
armoede en sociale uitsluiting. Vanuit stichting Mens en Maatschappij wordt inmiddels in de 
provincie Groningen een aanpak uitgevoerd die succesvol blijkt te zijn. Deze aanpak zet opgeleide 
"ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting" in als (betaalde) tandems van  
professionals bij maatschappelijke organisaties en andere werkgevers.  
Deze ervaringsdeskundigen weten de kloof tussen de leefwereld van de mensen in 
(generatie)armoede en de systeemwereld van de organisaties met wie zij te maken hebben, te 
overbruggen. De ervaringsdeskundigen weten mensen in armoede letterlijk en figuurlijk ‘te 
bereiken’ en bieden perspectief en eigen kracht. Daarnaast maken zij kenbaar wat armoede 
betekent bij de hulp- en dienstverleners en beleidsmakers. De aanpak introduceert een nieuwe 
visie op armoede. Zowel de volwassenen als hun kinderen die hiermee bereikt worden, hebben 
meer kansen om uit de armoede te komen. De gemeente Assen heeft deze nieuwe aanpak al 
opgenomen in hun nieuwe beleid en de gemeente Aa en Hunze heeft ook belangstelling. 
Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag vrij te maken en de opdracht te geven dit verder te 
onderzoeken en uit te voeren. 
Daarnaast willen we nader met het werkveld in gesprek om op te halen welke projecten / 
activiteiten ontwikkeld kunnen worden om een bijdrage te leveren de generatie-armoede tegen te 
gaan. 
Gevraagde inzet ervaringsdeskundige: € 10.000 
Gevraagde inzet projecten / activiteiten: € 16.000 
Totaal: € 26.000  

5. Preventie en voorlichtingsactiviteiten 
Eén van de taken van de sociaal teams is het geven van preventie en voorlichting, zo nodig in 
samenwerking met derden. Om hier een impuls aan te geven wordt voorgesteld hier een extra 
budget voor beschikbaar te stellen. 
Gevraagde inzet: € 10.648 

 
6. Meedoenregeling 18+ 

Er wordt onder inwoners boven de 18 die over een smalle beurs beschikken, gesignaleerd dat zij 
geen geld overhouden om mee te kunnen doen. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoen: mee doen 
aan een sportvereniging, cultuuraanbod, bibliotheekpas, etc.  
Voor kinderen hebben we hiervoor verschillende ondersteuningsmogelijkheden zoals het 
jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. Voor de doelgroep 18+ zijn hiervoor 
geen regelingen. De behoefte aan een vangnetregeling voor 18+ is groot. Signalen hiertoe 
bereiken ons vanuit diverse hoeken: sociaal teams, maatschappelijke organisaties en individuele 
inwoners. Ambtelijk wordt in AAT- verband onderzocht op welke wijze voor deze groep een regeling 
kan worden ingezet. Er wordt gestreefd om in 2017 een regeling aan het college voor te leggen. 
Gevraagde inzet: € 21.000 
 
 
 
 



Verdeelvoorstel 
De extra armoedegelden vanaf 2017 zijn bedoeld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. 
Omdat de meedoenregeling 18+ niet binnen de doelgroep valt waarvoor deze middelen zijn 
bedoeld, wordt voorgesteld om dit uit de huidige armoedegelden te financieren. Dit in plaats van het 
jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds dat dan door de extra armoedegelden wordt gedekt. Hiermee 
vindt er een verschuiving plaats van de inzet van de huidige armoedegelden en de extra 
armoedegelden in 2017. Dit voorstel is mede door het advies van de Wmo-adviesraad en 
Cliëntenraad WWB-WSW, waar vroegtijdig in het proces een oriënterend gesprek mee heeft 
plaatsgevonden. 
 
De verdeling van de huidige middelen en de extra armoedegelden ziet er dan als volgt uit:  
 

verdeling huidige 
armoedegelden 2017 

Bedrag verdeling extra armoedegelden 
2017 

Bedrag 

St. Voedselbank M-Drenthe 
St. Leergeld 
Meedoenregeling 18+ 
Bijzondere bijstand 
Schuldhulpverlening 
 
 
Totaal: 

  5.000 
  5.000 
21.000 
30.000 
24.000 
 
 
85.000 

Extra toevoeging St. Leergeld 
Kledingpakket voor kinderen 
Betrekken kinderen bij beleid 
Inzet op generatie-armoede 
Preventie en voorlichtingsactiviteiten 
Jeugdsportfonds 
Jeugdcultuurfonds 
Totaal: 

2.000 
30.000 
5.000 
26.000 
14.648 
16.000 
5.000 
98.648 

 

 
De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren besloten over de inzet/verdeling van de 
armoedegelden. De komende jaren zal de lijn van de inzet van de middelen en de 
ondersteuningsmogelijkheden worden doorgezet. Voorgesteld wordt om besluitvorming van de 
verdeling van de armoedegelden voor 2018 en verder bij het college neer te leggen de raad hier 
jaarlijks over te informeren. Wanneer grote wijzigingen plaatsvinden in het verdeelvoorstel of het 
over taakvelden heen gaat, zullen we dit ter besluitvorming voorleggen aan de raad. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Naast de huidige middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening, heeft het Rijk vanaf 1 
januari 2017 extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder 
kinderen. Deze extra middelen dienen als een aanvullend impuls bovenop de reeds bestaande 
financiële middelen. Het gaat landelijk om een bedrag van 85 miljoen. Dit wordt beschikbaar gesteld 
via een decentralisatie-uitkering, verdeeld naar rato van het aantal kinderen dat opgroeit in een 
gezin met een laag inkomen. Voor Tynaarlo betekent dit dat er jaarlijks een (extra) bedrag vrijkomt 
van € 98.648. 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG hebben over de inzet van deze 
middelen bestuurlijke afspraken gemaakt. De gemeenten krijgen de ruimte en het vertrouwen om 
het beschikbare budget lokaal in te zetten met de bestaande en nieuwe samenwerkingspartners. 
Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van de middelen, instrumenten en 
behaalde resultaten. De gezamenlijke ambitie is dat alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien. Het 
Rijk en de gemeenten spannen zich in om alle kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, te 
bereiken en te ondersteunen met voorzieningen in natura, via de lokale infrastructuur en in 
samenwerking met diverse partijen. 
De doelgroep waarop ingezet dient te worden met deze extra middelen, zijn kinderen (0-18) uit 
gezinnen met een laag besteedbaar inkomen die door geldgebrek niet kunnen meedoen op het 
gebied van sport, cultuur, op school of andere vrijetijdsbesteding. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Vanaf 2013 ontvangen gemeenten structureel vanuit het Rijk middelen voor armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening. In 2014 heeft de raad besloten over de inzet van de financiële middelen voor 
het jaar 2014 en 2015. Besloten is om het ondersteuningsaanbod in Tynaarlo uit te breiden. Zo 
heeft Tynaarlo zich aangesloten bij de Voedselbank, Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds. In 2015 is er een onderzoek uitgevoerd naar armoede in de gemeente 
Tynaarlo. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is opnieuw een voorstel gedaan voor de 
verdeling van de armoedegelden voor 2016. Op 6 december 2016 heeft de raad een besluit 
genomen over de inzet van de huidige armoedegelden in 2017.  
 



Op 11 april j.l. heeft het college ingestemd met het concept verdeelvoorstel van de extra 
armoedegelden in 2017. Het concept verdeelvoorstel is ter advisering voorgelegd aan de Wmo-
adviesraad en Cliëntenraad WWB-WSW. Beide adviesraden hebben gezamenlijk een reactie 
gegeven en stemmen positief in met het voorliggende verdeelvoorstel van de armoedegelden. De 
reactie van de adviesraden heeft niet geresulteerd tot aanpassing van verdeelvoorstel. 
De brief van de adviesraden en de reactie daarop worden als bijlage meegestuurd. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Wanneer de uitwerking van de voorgestelde punten is gerealiseerd, worden inwoners en 
organisaties op de hoogte gebracht van deze extra ondersteuningsmogelijkheden. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Dit voorstel betreft de kaders voor de inzet van de armoedegelden. Wanneer uw raad instemt met de 
inzet en verdeling van deze middelen, wordt de voorgestelde inzet per punt verder uitgewerkt met de 
samenwerkingspartners.    
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Op 6 december 2016 heeft u een besluit genomen over de verdeling van de  huidige 
armoedegelden. Dit gaat om een bedrag van € 85.000. Uit de decembercirculaire 2016 blijkt dat  wij 
vanaf 2017 structureel € 98.648 extra aan armoedegelden krijgen (decentralisatie-uitkering) voor de 
bestrijding van armoede onder kinderen. Deze middelen zijn nog niet in onze begroting opgenomen 
omdat het eerstvolgende bijstellingsmoment met betrekking tot het gemeentefonds de 
voorjaarsbrief is. Om deze middelen conform de voorgestelde verdeling in onze begroting op te 
nemen is een begrotingswijziging noodzakelijk. De dekking is de decentralisatie-uitkering. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
Drs. M.J.F.J. Thijsen, Burgemeester 

 
 

Mr. J. Th. Van Nieukerken, Gemeentesecretaris 
 
 

 
  



Raadsbesluit nr. 8 
 
Betreft:  
 
Raadsvoorstel Inzet extra armoedegelden 2017 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017; 
 
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 huidige armoedegelden ad € 85.000 en de extra armoedegelden ad € 98.648 conform het 
verdeelvoorstel in te zetten; 

2. De armoedegelden structureel in de begroting op te nemen conform het verdeelvoorstel van 
de huidige en nieuwe armoedegelden en te dekken uit de decentralisatie-uitkering; 

3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging; 
4. Besluitvorming van de verdeling van de armoedegelden vanaf 2018 bij het college neer te 

leggen en de raad hier jaarlijks over te informeren. 
 
 
 

  Vries, 20 juni 2017 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

Drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong, 
 
 
 

Griffier 


