
Voorzitter, ik ga het vandaag niet hebben over de staat van de gehele 

gemeente. De perspectiefnota is duidelijk en kan grotendeels op de steun van 

de PvdA rekenen. Natuurlijk; er zijn onderwerpen waarover meer duidelijkheid 

moet komen. Maar later dit jaar hebben we het over wonen en over het 

milieu.  

Voorzitter, de PvdA wil het vandaag over één onderwerp hebben: armoede. 

Mensen met schulden, mensen in stille armoede, zelfstandigen die met veel 

hogere uitgaven dan inkomsten zitten. Kinderen die op school niet mee 

kunnen doen. Want voorzitter; deze problematiek is er, veel te veel, en ook in 

onze gemeente. 

Onze gemeente is goed op weg: we hebben met Vraagwijzer één gebouw 

waarin mensen alles over het Sociaal Domein te weten kunnen komen. En als 

gemeente hebben we veel regelingen. Maar: niet iedereen wordt bereikt. En 

niet iedereen is zich van onze hulpmogelijkheden bewust. En daar wil de PvdA 

dolgraag verandering in brengen. 

We hebben een gebouw. We hebben een website. Er komt een app. En nu nog 

het meest simpele: een boekje, voor ieder huishouden.  

Daarom kondig ik hierbij een initiatiefvoorstel aan; een bijzonder middel, maar 

we hebben het hier over een van de belangrijkste onderwerpen in onze 

maatschappij. De PvdA wil overgaan tot het ontwikkelen van een boekje met 

daarin duidelijkheid over wat onze gemeente te bieden heeft voor mensen die 

hulp kunnen gebruiken. In begrijpelijke taal. 10 bladzijden, niet veel meer. Zo 

vinden mensen de weg naar ons én zo leren alle inwoners hoe ze hun naasten 

op hulp kunnen wijzen. 

Zonder zorgen opgroeien. Zonder zorgen je leven leiden. Zonder zorgen oud 

worden. Voorzitter, dát is waar de PvdA voor staat. 

‘Hoe de gemeente u kan helpen bij zorgen over Geld en Zorg’. Bladzijde 1: rood, 

schulden. Bladzijde 2: geel, meedoen als kid. Bladzijde 3: groen, mantelzorg. 

Bladzijde 4: blauw, zorg. En zo nog een paar onderwerpen. Steeds met een 

korte toelichting, een paar voorbeelden van mogelijkheden, en hoe je er 

gebruik van kunt maken. De verantwoordelijk ambtenaar reageerde 



enthousiast. Vraagwijzer reageerde enthousiast. Mijn omgeving reageerde 

enthousiast. 

Een voorbeeld: Een gezin met gemiddelde schulden, maar liefst 42.000 euro, 

kost de maatschappij zo’n 104.000 euro. 60.000 euro maatschappelijke winst 

door één huishouden te helpen. En wat kost zo’n boekje? 1529 euro voor 

verspreiding en zo’n 1300 euro drukkosten. Dat is nog geen 3000 euro voor 

alle 10.000 huishoudens. Laten we van 10.000 euro uitgaan inclusief 

ontwerpkosten. Eén huishouden meer bereiken levert dus al 600% 

maatschappelijke winst op. En het allerbelangrijkste: we kunnen levens 

veranderen. 

Want voorzitter: in Steenbergen zijn onze regelingen doorgaans toegankelijk 

voor mensen tot 120% van het sociaal minimum. Daarover later dit jaar meer. 

928 huishoudens (2018) konden ieder van zo’n 7-8 regelingen gebruikmaken. 

Het totaalaantal gebruikte regelingen in 2018? 1185. Ons budget hiervoor 

komt simpelweg niet op. 

Wij gaan op dit alles nog specifieker in bij ons initiatiefvoorstel. U kunt dit in 

oktober van ons verwachten. Dan kunnen we er goed over in gesprek, dan kan 

het meegenomen worden in de begroting, en naar aanleiding van het herijkte 

armoedebeleid van december-februari, kan de nieuwste info in het boekje 

komen. 

Dank u wel, voorzitter. 


