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Raadsvoorstel

 
Raadsvergadering  

20 december 2018  

 

 
Onderwerp 

Vervolgonderzoek armoedebeleid 

 

 

Steenbergen; 6 november 2018 

 
 

Aan de raad, 
 

1. Inleiding 
Vorig jaar heeft de rekenkamercommissie Steenbergen een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van 

het armoedebeleid in de gemeente Steenbergen. Het rekenkamerrapport ‘Regie op stille krachten’ heeft u 
in de besluitvormende vergadering van 21 december 2017 vastgesteld. De aanbevelingen in het rapport 
heeft u voor uitvoering in handen gesteld van het college.  

 
De rekenkamercommissie Steenbergen biedt u een vervolgonderzoek aan naar de toegankelijkheid van 

de informatie en de regelingen van het armoedebeleid.  

 
2. Achtergrond 

In haar eerste onderzoek heeft de rekenkamercommissie aandacht gegeven aan meerdere aspecten 
rondom de uitvoering van het armoedebeleid. Een onderdeel van het onderzoek was de was de 

toegankelijkheid van de informatievoorziening van het armoedebeleid en de toegang tot de regelingen. 
Hierover is in het rekenkameronderzoek een aanbeveling opgenomen. 

 

Bij het vaststellen van het rekenkamerrapport was al bekend dat de gemeentelijke website aangepast zou 
worden naar een toptaken website. De nieuwe website is begin 2018 uitgerold. Vanwege deze 

aanpassing was de wens uitgesproken om –na de aanpassing van de website- een vervolgonderzoek te 
doen naar de uitvoering van deze aanbeveling. 

 

3. Overwegingen 
Het rekenkamerrapport geeft aan dat sinds de vaststelling van het eerste rekenkameronderzoek er veel is 

verbeterd ten aanzien van de toegankelijkheid van informatie. Toch worden door de rekenkamer nog 
enkele verbeterpunten genoemd. Deze verbeterpunten zijn verwoord in drie concrete aanbevelingen. U 

wordt verzocht de aanbevelingen over te nemen en in handen te stellen van het college. 

 
4. Middelen 

De rekenkamercommissie heeft een eigen budget voor het plegen van onderzoek. Dit vervolgonderzoek 
past binnen het budget van de rekenkamer. 

 
 

 

 
5. Risico’s 
n.v.t. 
 

6. Communicatie/Aanpak 

Na vaststelling van het rekenkamercommissiebrief wordt deze aangeboden aan het college om uitvoering 
te geven aan de aanbevelingen. De rekenkamer wordt geïnformeerd dat de brief is vastgesteld, zodat zij 

de voortgang en de uitvoering kunnen monitoren. 
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7. Voorstel 

U wordt voorgesteld de aanbevelingen in de rekenkamercommissiebrief ‘Toegankelijkheid Armoedebeleid’ 
over te nemen en de uitvoering in handen te stellen van het college. Het college wordt daarbij verzocht 
uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 u door middel van een raadsmededeling te informeren over de 

uitvoering van de aanbevelingen. 
 

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 
 

 
 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


