
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP  

Naam: Mevrouw T. Hoekstra 

Onderwerp: armoedebeleid 

Datum indiening vragen: 1 juni 2015 

 

 

Vragen: 

De SP fractie wil graag weten waar de gemeente Noordoostpolder staat tegenover de 

verschillende genoemde punten in de bijlage. (bijgevoegd) 

 

Antwoord: 

De raadsfractie van de SP heeft het college gevraagd naar haar standpunt dan 

wel naar de stand van zaken met betrekking tot lokale maatregelen ter 

bestrijding van armoede zoals genoemd in het document van de Sociale 

Alliantie (De lokale solidariteit getoetst, Sociale Alliantie, 28 april 2015).  

 

In algemene zin deelt het college de mening van de Sociale Alliantie dat 

“…….armoede eerst en vooral bestreden moet worden via landelijk beleid dat 

voldoende inkomenszekerheid garandeert.” Het lokaal beleid is aanvullend 

daarop en betreft lokaal maatwerk.  

 

Hieronder geeft het college haar standpunt of de stand van zaken aan met 

betrekking tot de lokale maatregelen die in het document van de Sociale 

Alliantie worden genoemd.  

 

1. Respectvolle bejegening. 

Het college stelt zich op het standpunt dat een respectvolle bejegening in acht 

genomen moet worden ten aanzien van alle inwoners van de gemeente. Van alle 

medewerkers wordt geëist dat zij zich aan deze gedragscode houden in hun 

contacten met inwoners. Zij dienen daarbij uit te gaan van algemeen 

gerespecteerde fatsoensnormen bij de bejegening van personen. Wij vinden 

specifieke training van medewerkers om zich met de groep van armlastige 

inwoners te verhouden, in algemene zin dan ook niet nodig. Aan alle inwoners 

en dus ook aan armlastige inwoners worden in de contacten met de gemeente 

alle ruimte geboden om hun beleving en zienswijze kenbaar te maken voorzover 

dat relevant is voor de dienstverlening of het product dat men van de gemeente 

wil betrekken.  

 

2. Collectieve gemeentelijke zorgverzekering. 

De gemeente Noordoostpolder biedt samen met Zilveren Kruis Achmea een 

collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een inkomen tot 110% 

van het sociaal minimum. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen 

voor kosten zoals brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft 

hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 

jaar kunnen zich gratis meeverzekeren. De collectieve zorgverzekering wordt 

dit jaar nog geëvalueerd. 

 

3. Maatschappelijk participeren van kinderen 

Speciaal voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (110% sociaal 

minimum) heeft de gemeente de zogenoemde Meedoen-bon jongeren in het 

leven geroepen. De bon heeft een waarde van €150 en kan als “betaalmiddel” 

worden gebruikt bij aangesloten organisatie op het terrein van sport, cultuur en 



vrijetijdsbesteding. Ook scholen kunnen, indien ze dat wensen, de bon innen als 

betaling voor deelname aan bijvoorbeeld schoolreisjes. De 

gebruiksmogelijkheid van de bon is dit jaar aangepast in de zin dat de bon nu 

bestaat uit 10 coupures van €15 die elk apart gebruikt kan worden door een 

kind binnen hetzelfde huishouden.  

 

4. Individuele inkomenstoeslag 

De individuele inkomenstoeslag in onze gemeente geldt voor inwoners vanaf 21 

jaar aan tot de AOW-gerechtigde leeftijd, die gedurende een periode van 36 

aaneengesloten maanden een inkomen hebben op bijstandsniveau en daarnaast 

geen of slechts een klein vermogen (max. €11.790 voor een echtpaar) én geen 

uitzicht hebben op een beter inkomen. Wordt aan deze voorwaarden voldaan 

dan komen gehuwden in aanmerking voor een tegemoetkoming per jaar van 

€517; alleenstaande ouder ontvangt €465 en een alleenstaande €362. 

Voor ouderen vanaf 65 jaar is er een meedoen-bon indien men een inkomen 

heeft van 110% sociaal minimum. De bon heeft een waarde van €100 en is 

bedoeld de participatie van ouderen te ondersteunen. De bon kan bij diverse 

verenigingen of ouderenbonden worden gebruikt als betaling voor deelname 

aan activiteiten of voor betaling van contributie. 

 

5. Schuldhulpverlening en kwijtschelding  

De schuldhulpverlening zoals die door de gemeente wordt aangeboden, voldoet 

aan de criteria die de Sociale Alliantie noemt. De schuldendienstverlening 

bestaat uit een preventief aanbod, een traject voor oplossen van de 

problematische schuld en uit een nazorg-aanbod. In de sfeer van preventie 

worden niet alleen gratis budgetcursussen aangeboden aan inwoners maar kan 

men ook terecht bij Humanitas voor dienstverlening op gebied van 

thuisadministratie. Ter voorkoming van huisuitzetting wordt bij een 

betalingsachterstand van een maand door de woningcorporatie hiervan bericht 

gegeven aan het maatschappelijk werk die bij de klant langs gaat om te bezien 

of schuldhulp nodig is. Nutsbedrijven rapporteren betalingsachterstanden aan 

de Gemeenschappelijke Krediet Bank (GKB) waarmee de gemeente een 

overeenkomst heeft voor het oplossen van problematische schulden 

(schuldsanering) van onze inwoners. Deze professionele instelling behandelt 

alle financieel-technische schuldentrajecten van onze inwoners: van minnelijke 

schuldentrajecten tot wettelijke trajecten en bewindvoering. 

Voor de nazorg speelt ook Humanitas Thuisadministratie een centrale rol. 

Inwoners die uitstromen uit een traject bij de GKB, kunnen met ondersteuning 

weer leren om regie te voeren op de eigen financiële situatie. 

 

Wat betreft kwijtschelding gemeentelijke heffingen sluit ons beleid aan bij de 

aanbevelingen van de Sociale Alliantie: 100% kwijtschelding voor mensen met 

een inkomen tot 100% van het voor hen geldend sociaal minimum. 

 

6. Ondersteuning maatschappelijke initiatieven 

Gemeente Noordoostpolder kent geen noodfonds zoals genoemd in het 

document van de Sociale Alliantie. Wel wordt subsidie verleend aan de 

voedselbank.  

 

7. Integraal beleid 

De aanbeveling van de Sociale Alliantie om op het terrein van 

armoedebestrijding een integraal beleid te voeren, wordt door het college 

ondersteund. Integraliteit is een van de uitgangspunten van ons 

participatiebeleid. De sociale teams spelen in de uitvoering hierbij een sleutelrol 

omdat daar het adagium “een-gezin-één-plan” vorm gegeven wordt. Alle 

probleemvelden van het gezin worden door het sociale team in kaart gebracht 

en vanuit een integrale benadering worden de noodzakelijke acties en 

interventies uitgevoerd. 



 

8 Werkende armen 

Overeenkomstig de aanbeveling van de Sociale Alliantie stimuleert de gemeente 

naast werken in loondienst het werken als zelfstandige. Voor starters is er via 

het ZLF een divers aanbod: 

 Workshops om te onderzoeken of zelfstandig ondernemerschap bij de 

deelnemer past; 

 Begeleiding bij het maken van een ondernemersplan en het zoeken van 

externe financiering; 

 Kredietverlening als externe financiering niet lukt; 

 Inkomensondersteuning in de opstartfase (minimaal een jaar). 

 

Voor gevestigde ondernemers is er naast het “normale” aanbod van de BBZ de 

mogelijkheid om inkomensondersteuning te geven aan marginale zelfstandigen 

die onvoldoende opbrengsten hebben uit hun bedrijf om hier van te leven. 

Daarnaast vervult het CvJO een belangrijke rol bij het stimuleren van 

zelfstandig ondernemerschap. Startende ondernemers werken samen, 

ondersteunen elkaar en fungeren als buddy.  

Werkenden met een laag inkomen worden via de reguliere kanalen gewezen op 

de minimavoorzieningen van de gemeente  

 

9. Bijstand vervanging kapotte apparaten 

De gemeente kent een zogenoemde witgoed-regeling. Op grond van deze 

regeling kunnen inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum 

een beroep doen op gratis vervanging van een kapotte wasmachine, koelkast of 

kooktoestel. De witgoedregeling sluit daarmee aan bij de aanbeveling van de 

Sociale Alliantie. 

 

10. Ruimere mogelijkheden voor garantiebanen en emplooi in onbetaalde arbeid 

Voor de realisatie van de garantiebanen staan gemeenten en werkgevers in de 

startblokken. Regionaal zijn afspraken gemaakt over de inzet van instrumenten, 

de werkgeversbenadering via werkgeversservicepunten en lokale en regionale 

samenwerking. Medewerkers zijn gecertificeerd om een loonwaardemeting te 

kunnen uitvoeren. 

Met belanghebbenden uit het doelgroepregister zijn gesprekken gevoerd en zijn 

trajecten richting werk gestart. Binnen de eigen organisatie van de gemeente 

Noordoostpolder wordt voor een jongere die momenteel stage loopt via het VSO 

onderwijs onderzocht of deze stage omgezet kan worden in een garantiebaan.  

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn maatschappelijk nuttig. Dat geldt voor 

werkenden maar ook voor hen die nog niet of niet meer actief zijn op de 

arbeidsmarkt. Vanuit Krachtig Noordoostpolder wordt gestimuleerd dat burgers 

zich inzetten voor elkaar. Ook uitkeringsgerechtigde worden gestimuleerd om 

vrijwilligerswerk te gaan doen. Met de invulling van de tegenprestatie is hier 

maximaal op ingespeeld door zoveel mogelijk vrijheid te bieden bij de wijze 

waarop een tegenprestatie wordt geleverd.  

 

De gemeente kent geen premie voor vrijwilligerswerk en of mantelzorg. 

Onkostenvergoedingen die vrijwilligers ontvangen van de organisatie waar zij 

actief zijn worden (uiteraard) niet gekort op de uitkering.  

 

Datum beantwoording vragen: 8 juni 

Contactpersoon: P. Benthem 

E-mail adres:  p.benthem@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 10891224 

 


