
De vragen van Sociaal Maas en Waal bij agendapunt 3. Armoedebeleid (RTG 25 juni 2015) 

1. In het voorstel staat dat subsidieplafond voor de armoedesubsidies verlaagd wordt, omdat er erg 

weinig gebruik gemaakt wordt van de regeling.  

- Wat voor soort projecten zijn  tot nu ingediend en gehonoreerd onder deze regeling. Kan de 

wethouder een aantal voorbeelden geven?  

- Waarom valt het gebruik tegen? Is er wel genoeg bekendheid bij onze inwoners? Sluit het 

wel aan bij wat mensen nodig hebben? En, is de aanvraagprocedure misschien niet ook heel 

lastig? 

- Of en dan horen we dat ook gewoon graag open en eerlijk: is de wethouder tot de conclusie 

gekomen dat dit instrument niet het goede instrument is? 

2. De focus in het nieuwe armoedebeleid wordt nu sterk gelegd op gezinnen met schoolgaande 
kinderen, chronisch zieken en gehandicapten en kinderen uit gezinnen die in de 
schuldhulpverlening zitten. Dat zijn groepen die het inderdaad vaak zwaar hebben, maar het zijn 
niet de enige. En groepen strak definieren laat anderen er ook juist weer buiten vallen, 
bijvoorbeeld de groepen die tussen trajecten in zitten, nog aan het wachten zijn op beslissingen 
etc. Het zijn ook deze groepen waarvoor je als je snel kunt handelen kunt voorkomen dat de 
situatie erger wordt.  
VRAAG: Waarom is niet gekozen voor een meer echt ruimhartig beleid, waarin echt iedereen die 
dat nodig heeft een beroep kan doen op de regelingen.  

3. Oormerken: wat gebeurt er met geoormerkt geld na aflopen van de begrotingsperiode? Blijft 
eventueel overgebleven geld altijd beschikbaar voor het jaar erna?  

4. Sociaal Maas en Waal mist een advies van de clientenraad WWB bij de stukken, terwijl we dat 
wel zouden verwachten. Onze vraag is daarom of de WWB raad van West Maas en Waal 
gevraagd is om advies uit te brengen, en wat hun advies was.  

VOUCHERS (5-7): 

5. Vouchers: graag horen we wat meer over de inhoud van de vouchers. Er staat dat lokale 
ondernemers kortingen geven op voorzieningen. Moet ik dat lezen als bijvoorbeeld 10% korting 
op de boodschappen bij de jumbo of een tegoed bij de kringloopwinkel? Of gaat het meer om, 
laten we zeggen kortingen bij de keuslager, de chocolaterie en de warme bakker?   

6. De uitgifte van vouchers wordt gekoppeld aan schuldhulpverlening, zo staat te lezen. Betekent 
dat dat je alleen in de schuldhulpverlening deze vouchers krijgt? Hoe moeten we dat lezen?  

7. Hoe denkt de wethouder een stigmatiserend effect van de vouchers voor de minima te 
voorkomen?  

Voorwaarden, drempels versus iedereen bereiken (8 - 10): 

8. Kinderen uit gezinnen in de schuldhulpverlening krijgen ook toegang tot een aantal diensten, 
mits ze voldoen aan een aantal extra eisen. Waarom daar weer die toevoeging, waarom gaan we 
er niet van uit dat mensen in dez esitiatie heus al genoeg gescreend, gemonitord en doorgelicht 
worden. Dat kost allemaal tijd en geld, dat we beter rechtstreeks ten goede kunnen laten komen 
van deze mensen. Graag een reactie van de wethouder hierop. 

9. Het gaat bij het minimabeleid op de allerkwetsbaarste en allerarmste mensen in onze dorpen. Er 
zijn al allerlei regelingen die hen aansporen te participeren, te reintegreren etc. Waarom is er 



hier voor gekozen om ook bij het kleine financiele vangnet dat hier geboden wordt weer als 
uitgangspunt op te nemen dat mensen wel actief en participerend moeten zijn.  

10. In het armoedebeleid wordt gepleit voor inkomensondersteuning waar nodig. Hoe weet de 
gemeente waar het nodig is? wat doet de gemeente meer dan informatie op de website plaatsen 
en in de maas en waler (op een nogal onleesbare pagina) . 

Kindregeling:  

11. In 2013 publiceerde de Kinderombudsman een rapport over kinderen in armoede. Daarin wordt 

gepleit voor een kinderpakket, dat inmiddels al door veel gemeente is ingevoerd. Wij hebben ook 

een kind regeling, waarin een aantal van deze zaken zitten. Wordt deze kind regeling doorgezet 

naast het armoedebeleid dat nu voorligt? Heeft de wethouder gekeken of er zaken zijn die in de 

aanbeveling staan van de kinderombudsman, maar nog niet in ons beleid zitten? Welke zijn dat? 

 

12. Eerder al (bij de technische ronde van de PSP vorige week) is door Sociaal maas en Waal 
gevraagd naar de vergoeding van 25 euro per week voor de vrijwilligers in de onderhoudsbrigade 
die sinds begin dit jaar niet meer uitbetaald wordt. De wethouder gaf toen aan dat er niets 
veranderd is. wij hebben nogmaals nagevraagd wat er aan precies aan de hand is, en er blijkt wel 
degelijk iets essentieels veranderd te zijn. De vrijwilligersvergoeding is omgezet naar een 
reiskostenvergoeding, maar dan alleen voor de reiskosten voor boven de 10 km. In de praktijk 
betekent dat dat veel van deze mensen dus hun vergoeding kwijt zijn. Deze regeling of het 
afschaffen daarvan staat niet in het document dat nu voorligt, maar dat zou ik eigenlijk wel 
verwachten. Vandaar onze vraag: uit welke pot werd deze vergoeding voorheen betaald?  
En zou het terugbrengen van de vergoeding voor deze mensen en voor anderen die verplicht 
vrijwilligerswerk doen onderdeel kunnen worden van het armoedebeleid, bijvoorbeeld betaald 
uit het afromen van het budget van de armoedesubsidies?  Dat gaat namelijk om bedragen die er 
echt toe doen voor de mensen die het betreft. 
 

13. Tot slot: hoe gaan we het armoede beleid monitoren? Wanneer weten we of vinden we dat het 

een succes is? Heeft u bijvoorbeeld een streefgetal voor het gebruik van de vouchers?  

Note bene 

Er wordt op pagina 5 (onderaan) een bedrag genoemd voor de individuele inkomenstoeslag in 2014 
van 260 euro voor een echtpaar. Er is in december 2014 echter een amendement van Sociaal Maas 
en Waal aangenomen waarin de toeslag omhoog zou gaan van 20% naar 40%. De bedragen in 2015 
zijn dus sowieso twee keer zo hoog …… lijkt me handig om die hogere bedragen neer te zetten. 


