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Steenbergen, 6 juni 2016 

Geachte heer Molhoop, 

Volgens de meest recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
leven meer dan 400.000 kinderen in Nederland in armoede. De fractie van de PvdA is van 
mening dat de kinderen die opgroeien in armoede meer risico lopen op een 
ontwikkelingsachterstand. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) maakt zich er 
zorgen over dat er nog steeds kinderen in armoede opgroeien en dat sommige gezinnen al 
heel lang in armoede leven. Er werd in het verleden al eens 90 miljoen euro extra 
beschikbaar gesteld aan gemeenten om armoede en schulden te bestrijden. De fractie van 
de PvdA is nieuwsgierig hoe in de gemeente Steenbergen hier mee om is gegaan. 

Op basis van artikel 40 zijn de volgende vragen gesteld: 

Vraag 1 
Gaat het college een campagne starten om belangstellende organisaties en stichtingen te 
stimuleren een initiatiefin te dienen voor armoedebestrijding en als tegen prestatie zal de 
gemeente dan wel zelf 25 procent van de kosten voor hun rekening nemen. 
Gaat het college in voorkomende gevallen een "gezinscoach" o.i.d. in gezet worden, zodat 
het probleem structureel aangepakt wordt? 

In Steenbergen groeien er 340 kinderen op in een huishouden met een inkomen tot HO^o 
van het sociaal minimum (100o7o = bijstandsniveau). Voor deze huishoudens met een laag 
inkomen is het niet altijd gemakkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. In Steenbergen 
staat het bestrijden van armoede daarom hoog op de agenda. Het college vindt het 
belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook mensen met een laag inkomen. Zo mag een 
smalle beurs bijvoorbeeld geen belemmering zijn om lid te worden van een sportclub of om 
het schoolreisje van de kinderen te betalen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu 
meedoen is straks meetellen. In bijgevoegde stuk is uitgewerkt wat de gemeente 
Steenbergen doet om mensen met een laag inkomen te ondersteunen en ervoor te zorgen 
dat zij mee kunnen doen in de samenleving. Er is speciale aandacht voor het leveren van 
maatwerk, preventie, vroegsignalering en de extra inzet op kinderen die leven in een 
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met een laag inkomen. Een concreet voorbeeld is het verzoek van het college van de 
gemeente Steenbergen geweest aan de Stichting leergeld om een afdeling in 
Steenbergen op te zetten. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting 
van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden 
en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig 
participeren in de samenleving. Een ander voorbeeld is Schuldhulpmaatje, het college 
heeft gesprekken gevoerd met afgevaardigden en ook zij gaan een lokale afdeling 
organiseren. De aanpak van Schuldhulpmaatje richt zich erop om mensen met financiële 
problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden 
onnodig oplopen. Zij bieden begeleiding en ondersteuning, maar zij nemen nooit de 
verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is, leren zij hoe je in de 
toekomst schuldenvrij kunt blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook 
financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in 
een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden. Ook voor deze stichting, net als 
voor de stichting Leergeld, heeft het college middelen vrijgemaakt. 

Zoals hierboven beschreven zet het college middels de Stichting Schuldhulpmaatje maar 
ook met middels het Meldpunt schuldhulpverlening Brabantse Wal coaching in. 

Hieronder een overzicht van de uitgaven gedaan door de uitvoeringsorganisaties in 2015. 

Minimabeleid Uitgaven 2015 

Bijzondere Bijstand e 292.407,41 
Collectieve ziektekostenverz e 40.419,27 
Inkomenstoeslag e 36.564,00 
Wet op de lijkbezorging e 4.372,90 
Participatie schoolg. kind. e 25.000,00 
Minimaregeling e 7.828,80 
Schuldhulpverlening e 90.822.47 
Totaal e 497.414,85 

Het college heeft de hoop dat organisaties en stichtingen een initiatief indienen voor 
armoedebestrijding maar zal niet als tegenprestatie de 25 procent van de kosten voor haar 
rekening nemen. 

Vraag 2 
a Bent u bekend met het bericht 'Steeds meer kinderen groeien op in de bijstand'? 
b. Heeft uw college inzicht in de huidige problematiek aangaande de armoede onder 
gezinnen in de gemeente Steenbergen en voor kinderen in het bijzonder? 
c. Hoeveel gezinnen en specifiek kinderen bevinden zich momenteel in een 
armoedesituatie. 

Het college is bekend met het genoemde bericht en het jaarlijks toenemend aantal 
huishoudens met kinderen welke gebruik maken van het armoedebeleid baart het college 
zorgen. Dit is ook precies de reden waarom het college zelf het initiatief heeft genomen dat 
de onder vraag 1 genoemde Stichtingen afdelingen in Steenbergen hebben opgericht. In 
Steenbergen groeien er 340 kinderen op in een huishouden met een inkomen tot 110o7o 
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van het sociaal minimum (100oZo = bijstandsniveau). 440 huishoudens bevinden zich op 
het bijstandsniveau.. 

Vraag 3 
a. Deelt uw College de mening dat de toename van het aantal kinderen in een 
armoedesituatie een zorgelijke ontwikkeling is? 

b. Kunt u nader toelichten hoe het komt dat er steeds meer kinderen opgroeien in de 
bijstand? 

c. Wat zouden volgens u de gevolgen voor deze kinderen kunnen zijn? 

Het college deelt de mening dat de genoemde toename de afgelopen jaren een zorgelijke 
ontwikkeling is. De reden dat er meer kinderen opgroeien in de bijstand is een direct 
gevolg van de crisis. Ontslagen bij Philip Morris (70 Steenbergse huishoudens) en 
indirecte ontslagen bij toeleveranciers, ontslagrondes bij Sabic en in de ouderen- en 
thuiszorg, en een groot aantal ontslagen in de geestelijke gezondheidszorg alsmede als 
gevolg van faillissementen in de retail. Het is voor het college duidelijk dat huishoudens 
met een laag inkomen, waar kinderen opgroeien, het niet altijd gemakkelijk is om de 
eindjes aan elkaar te knopen. 
Het college zit zich in om deze huishoudens te ondersteunen en ervoor te zorgen dat zij 
mee kunnen doen in de samenleving. Er is derhalve speciale aandacht voor het leveren 
van maatwerk, preventie, vroegsignalering en de extra inzet op kinderen die leven in een 
gezin met een laag inkomen. 

Vraag 4 
Deelt uw College de mening dat werk voor de ouders de meest duurzame oplossing is om 
armoede te voorkomen en dat wanneer dit niet lukt het armoedebeleid van gemeentes er 
op gericht moet zijn dat deze kinderen toch op een fatsoenlijke manier kunnen 
participeren zodanig dat zij geen ontwikkelingsachterstand oplopen? 

Werk is de beste oplossing om armoede te voorkomen en inderdaad is het Steenbergse 
armoedebeleid er op gericht dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en 
later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. 

Vraag 5 
a. Kunt u toelichten wat er tot nu toe gedaan is om ervoor te zorgen dat kinderen niet in 
armoede hoeven te leven? 

b. Welke gezinsondersteunende maatregel treft de gemeente op dit moment om kinderen 
gelijke kansen te geven, zodat zij mee kunnen doen aan sport en cultuur maar 
bijvoorbeeld ook hun verjaardag kunnen vieren? 

c. Welke inkomensondersteunende maatregel treft de gemeente op dit moment om te 
voorkomen dat kinderen in armoede moeten opgroeien? 

Zie vraag 1 en bijlage. 

Vraag 6 
a. Welke extra mogelijkheden ziet u om kinderen met gelijke kansen te laten opgroeien? 
b. Hoe gaat u deze mogelijkheden binnen de gemeente steenbergen stimuleren? 

Met het organiseren van lokale afdelingen van de Stichting Leergeld en Schuldhulpmaatje 
heeft het college de afgelopen maanden flink geïnvesteerd in het Steenbergse 
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armoedebeleid zodat de Steenbergse kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen 
ontwikkelen. 

Vraag 7 
a. Is het armoedebeleid (inclusief schuldhulpverlening) al geëvalueerd en geharmoniseerd 
door de ISD? 

b. Zo ja, Wat zijn daar de bevindingen van? 

c. Zo nee, wat is hiervan de reden/wanneer zal dat plaats vinden? 

Het armoedebeleid van de drie gemeenten is niet geëvalueerd, wel is het armoedebeleid 
zo veel als mogelijk geharmoniseerd de afgelopen 4,5 jaar. 

Vraag 8 
Uit de rapportage van het Nibud blijkt dat in onze gemeente sprake is van een 
"armoedeval". Het voorkomen of beperken van de armoedeval zou het dan nodig maken 
dan ook weer de gemeentelijke regelingen aan te passen. 
a. Hebt u het voornemen op zeer korte termijn de gemeenteregelingen aan te passen? 

b. Of gaat u deze beperken? 

c. Hoe gaat u dat doen? 

d. Gaat u dat niet doen wat is daar de reden van? 

Het col lege voer t al j a ren een act ief a rmoedebe le id , me t ta l van voorz ien ingen o m 
mensen m e t een laag i nkomen te onders teunen . Indien daar aanle id ing t o e is dan 
w o r d e n deze regel ingen aangepast o f zoals de afgelopen per iode u i tgebre id me t 
een t w e e t a l n ieuwe St icht ingen. Op zeer kor te t e rm i j n w o r d e n er geen 
gemeenterege l ingen aangepast. 

Vraag 9 
In de berekeningen van Nibud wordt geen rekening gehouden met de gevolgen van 
schulden. Als daar sprake van is leidt dit tot een verdere toename van de 
armoedeproblematiek en daarmee ook tot een verslechtering van de ontwikkelings- en 
participatiemogelijkheden van kinderen, 
o. Is het college hiervan op de hoogte? 
b. Wat gaat u nu op zeer korte termijn doen ter ver komen van een verslechtering van de 
ontwikkelings- en participatiemogelijkheden van kinderen. 

Het Steenbergs armoedebeleid staat open voor iedereen, het college heeft in tegenstelling 
tot het rapport altijd rekening gehouden met de gevolgen van schulden. In 2011 is om die 
reden het Steenbergs Meldpunt schuldhulpverlening opgericht. 

Vraag 10 
Het is inherent aan het armoedebeleid dat zich een spanning voordoet tussen de 
beleidswensen met betrekking tot bereik, doelmatigheid, fraudebestrijding, 
rechtmatigheid en de hoogte van de uitvoeringskosten. 
a. In hoeverre kan de gemeente er aan bijdragen dat huishoudens door deelname aan het 
arbeidsproces zich kunnen onttrekken aan de armoedesituatie? 

b. In hoeverre zijn mensen zelf verantwoordelijk, en waar begint en eindigt de rol van de 
gemeente? 
c. In hoeverre kan en wil de gemeente inkomensondersteuning bieden in 
armoedesituaties, 
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d. In hoeverre wordt geaccepteerd dat dit bijdraagt aan de armoedeval? 

e. In hoeverre is het verantwoord om te kiezen voor de efficiënte weg van digitalisering, 

f. In hoeverre zijn er andere mogelijkheden voor degenen voor wie dat digitale pad niet of 
moeilijk begaanbaar is? 

Het college is zich bewust van het feit dat werk de beste oplossing is om armoede te 
voorkomen om die reden wil zij ook het werkcentrum van de ISD doorontwikkelen opdat zij 
een grotere groep kan begeleiden richting werk. Het werkcentrum is er voor alle inwoners 
die op zoek zijn naar betaalde arbeid, vrijwilligerswerk etc. Het college zal te allen tijde 
een ieder met vragen op gebied van werk en of inkomensondersteuning helpen met advies 
en of financiën, waar mogelijk. Het college zal echter niet accepteren dat dit bijdraagt aan 
de armoedeval, armoedeval. Verschijnsel dat mensen met een minimumuitkering ^ 
armoede) er bij het aanvaarden van werk financieel niet op vooruitgaan in de val zitten) 
doordat van een bruto inkomensverhoging netto weinig overblijft door hogere belastingen , 
het wegvallen van subsidies en hogere eigen bijdragen. 

Andere moge l i j kheden bl i jven beschikbaar voor degene voor w ie het digi ta le pad 
niet o f moei l i jk begaanbaar is, o m die reden is er bi j ver t rek van de sociale d ienst 
een loket van de In tergemeente l i j ke Sociale Dienst geopend bij de Vraagwi jzer. 

Vraag 11 
Naast de "tradit ionele" groep uitkeringsgerechtigden raakt armoede in toenemende mate 
ook mensen die wel werk hebben, maar daar onvoldoende inkomen kunnen ontlenen 
(laag inkomen, ZZP-ers, zelfstandigen). 
o. Wat gaat uw college, nu u dit weet, hier concreet aan doen? 

b. Wanneer en hoe? 

Het Steenbergs armoedebeleid staat open voor iedereen met een laag inkomen ook ZZP-
ers en zelfstandigen. 

Vraag 12 
In de taakverdeling in het armoedebeleid is het Rijk verantwoordeli jk voor het generieke 
inkomensbeleid, en zorgt de gemeente voor het maatwerk dat nodig is om in specifieke 
situaties te voorzien. 
o. In hoeverre zijn de geconstateerde tekorten bij huishoudens met kinderen aan te 
merken als een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid? 

b. In hoeverre levert de gemeente een bijdrage aan de oplossing daarvan? 

Men kan het geconstateerde aanmerken als een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. 
Middels Steenbergs regelingen zoals beschreven in de bijlage probeert het college een 
bijdrage te bieden voor huishoudens met een laag inkomen. 

Vraag 13 
Het begrip voedselbank wordt als heel normaal ervaren. 
a. In hoeverre is de gemeente bereid een bijdrage te leveren aan de kosten van huisvesting 
en energie van de voedselbank? 

b. Zo niet wat is daar de reden van? 

c. Hoe staat het college daar in? 
d. Moet juist niet gezorgd worden dat mensen{gezinnen} in de gemeente steenbergen 
minder en/of niet afhankelijk zijn van de voedselbank? 
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Het college levert al jaren een financiële bijdrage aan de voedselbank, in 2016 een bedrag 
van 6 10.480,-

Vraag 14 
Voor scholen is het zeer lastig over de thuissituatie een kwalitatieve en juiste inschatting 
te kunnen maken naar hun mening (signalering kind armoede). 
o. Is uw College zich hiervan bewust? 

b. Bent u voornemens concrete stappen te nemen ter bestrijding van het kind armoede? 

c. Mocht u niet het voornemen hebben, wat is daar de reden van? 

d. Waar kunnen ouders die kampen met armoede terecht voor daadwerkelijk hulp? 

e. Hoe zorgt het college ervoor dat die ouders daarover actief geïnformeerd worden? 

Het college kan zich goed voorstellen dat het voor scholen lastig is een juiste inschatting te 
kunnen maken bij de signalering van kinderarmoede. Het college hoopt dan ook deze 
doelgroep te bereiken middels plaatsen van informatie in de krant en op de website mbt de 
collectieve ziektekostenverzekering en/of andere minimaregelingen. Ook de 
leerplichtambtenaar, jongerenwerker en sportcoaches hebben een signaleringsfunctie op 
de scholen, ledereen met vragen op het gebied van inkomensregelingen en of arbeid kan 
terecht bij het loket van de vraagwijzer en op de website van de ISD Brabantse Wal. 

Hoogachtend, 

De burgem De 

A 
R.A. Boa ìrs 
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