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Aan de raad,

1. Inleiding
In Steenbergen werken we op diverse terreinen, met diverse partners en initiatieven aan de 
bestrijding van armoede. De Kadernota Armoedebestrijding 2022-2024 geeft invulling aan een meer 
integrale benadering van deze activiteiten. Het document beschrijft onze visie op het belang van 
armoede in Steenbergen en de samenhang van thema's in de bestrijding van armoede.

2. Achtergrond
De rekenkamercommissie signaleert eind 2017 en nogmaals in 2018 een aantal verbeterpunten 
rond het Steenbergse armoedebeleid. Al deze aandachtspunten zijn opgepakt, hierover is de 
gemeenteraad al eerder geïnformeerd. Een kadernota armoedebeleid is het laatste punt van 
aandacht, waar nog niet eerder op is geïnvesteerd. De kadernota is tot stand gekomen door middel 
van een uitgebreide dialoog met de samenleving en de doelgroep. De start werd gemaakt met een 
startbijeenkomst op 9 december 2019 met als thema jeugdarmoede. Iedereen in de gemeente 
Steenbergen die in contact komt met armoede en jeugd was daarbij uitgenodigd. Via de website Ik 
Praat Mee van de gemeente Steenbergen hebben een 45-tal inwoners de enquête ingevuld. Het 
afgelopen jaar zijn er dialoogsessies met de ketenpartners geweest en is een onderzoek gestart dat 
antwoord moet geven op de vraag waarom Steenbergse rechthebbenden bewust of onbewust geen 
gebruik maken van armoedevoorzieningen. Er is met 33 inwoners gesproken over hun ervaringen, 
waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen en welke verbeterpunten zij hiervoor zien. Op basis 
van al deze input is de kadernota Samen Armoede Aanpakken opgesteld.

3. Overwegingen
Als gevolg van ons dualistisch stelsel heeft uw gemeenteraad de kaderstellende en controlerende 
taak binnen de gemeente. Documenten met een kaderstellend karakter moeten daarom te allen 
tijde door het college ter vaststelling worden voorgelegd aan uw gemeenteraad. De Kadernota 
Armoedebestrijding 2022-2024 biedt een doorkijk naar de komende járen. Het kader gaat vooral in 
op het Waarom en het Wat. In de kadernota staat geen concrete invulling van het hoe.
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Met deze kadernota stellen we vast wat we verstaan onder het beleid Armoedebestrijding, de 
hoofdlijnen en doelstellingen, en de speerpunten of focus voor de komende járen.

Armoede heeft een grote impact op het welzijn en de perspectieven van inwoners. We streven 
ernaar om armoede en schuldenproblematiek zoveel als mogelijk te verminderen onder de 
inwoners van de gemeente Steenbergen. Onze missie dat niemand in Steenbergen opgroeit of leeft 
in armoede willen we bereiken door in te zetten op de volgende speerpunten:

» Preventie en vroegsignalering.
» Participatie en perspectief.
» Voorkomen van financiële barrières.
» Passende dienstverlening.

Bij alle bovenstaande speerpunten speelt het voorliggend veld natuurlijk een belangrijke rol. Het 
vormt onze oren en ogen in de samenleving maar, nog belangrijker, deze professionals staan 
inwoners in armoede bij. De bovenstaande pijlers zullen dan ook samen met het voorliggend veld 
worden vormgegeven, zodat we op daadkrachtige wijze armoede- en schuldenproblematiek kunnen 
bestrijden en daarnaast ook het taboe rondom armoede en schulden kunnen doorbreken.

4. Middelen
Met het vaststellen van de Kadernota Armoedebestrijding 2022-2024 zijn geen extra middelen 
gemoeid. Deze middelen zijn al eerder toegekend door de Raad dan wel het Rijk. Als hiervoor extra 
budget nodig is, volgt hiervoor aparte voorstellen.

Duurzaamheid
Wat betreft de inzet op duurzaamheid is dit niet van toepassing in dit voorstel. Ondanks dat, is het 
natuurlijk ook bij ons en de partners waarmee we werken een onderwerp dat op het vizier staat.

5. Risico's
De beleidskeuze van de gemeente is van invloed op het bedrag dat uiteindelijk wordt besteed aan 
armoedebestrijding. Armoedebestrijding is een open-eind regeling. Indien er meer aanvragen 
worden ontvangen en toegekend dan momenteel verwacht dan is er geen dekking voor binnen het 
beschikbaar gestelde bedrag. Indien blijkt dat er aanvullende middelen nodig zijn omdat het 
beschikbaar gestelde bedrag wordt overschreden zal dit tijdig worden gecommuniceerd.

Het van belang dat ambtelijke organisatie, ketenpartners en inwoners fysiek bij elkaar kunnen 
komen en hierin gezamenlijk stappen kunnen zetten. Door de Coronacrisis is dit op dit moment niet 
altijd makkelijk en mogelijk en is het onduidelijk hoe lang dit nog zal duren. Dit kan mogelijk 
consequenties hebben voor de uitvoering.

6. Communicatie/Aanpak
Na besluitvorming zal worden gestart met de uitvoering van de actiepunten uit de Kadernota 
Armoedebestrijding 2022-2024.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in een goed gesprek haar mening gegeven over de Kadernota 
Armoedebestrijding 2022-2024. De Adviesraad Sociaal Domein heeft ook schríftelijk laten weten 
tevreden te zijn en brengt een positief advies uit ten aanzien van de kadernota en heeft voor de 
uitvoering nog enkele waardevolle aandachtspunten meegegeven. De brief aan het college hebben 
wij ter kennisgeving bijgevoegd.
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7. Voorstel
In te stemmen met de Kadernota Armoedebestrijding 2022-2024;

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester,

Belt, MBA
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