
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: Mevrouw T. Hoekstra 

Onderwerp: Actieve armoedebestrijding 

Datum indiening vragen: 2 februari 2016 

 

 

De SP wil (ondersteund door CU-SGP en PvdA-GL) graag voor het RTG-SLZ van 7 maart 

het agendapunt 'Actieve armoedebestrijding' inbrengen en bespreken met Hennie en met 

de commissie. 

Ter voorbereiding daarop wil men graag alvast een aantal antwoorden/overzichten 

ontvangen. Daarom graag een collegereactie op het volgende: 

 

Vragen: 

Actieve armoedebestrijding (agenderingsverzoek van SP, ondersteund door CU-SGP en 

PvdA-GL). 

Waar zouden zij het over willen hebben? 

 

Graag feiten en cijfers over  

- het aantal bijstandsgerechtigden heeft onze gemeente: 1034 bijstandsgerechtigde*. 

- Hoeveel kinderen vallen hier onder: 631 personen jonger dan 18 jaar* 

- Groeien op in een 'bijstandsgezinnen' : De hierboven genoemde kinderen wonen in 

326 bijstandsgezinnen*.  

*(peildatum 5 februari 2016) 

 

- hoeveel mensen maken gebruik van de schuldhulpverlening: 

Graag in een overzicht van aantallen van de afgelopen 5 jaar (2011-2015). Dit zegt iets 

over trends. Het zou goed zijn om de werkloosheidscijfers hier ook bij te betrekken 

(Jongeren - 50+ apart benoemd aub). 

 

Schuldhulpverlening - Uitvoering door GKB 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Schuldregeling (minnelijk traject)* 213 198 211 280 264 

WSNP (wettelijke schuldregeling)* 48 70 22 36 42 

Budgetbeheer* 374 336 314 317 276 

Beschermingsbewind* 24 30 39 50 57 

* in aantal personen per ultimo jaar 

 

Kosten Schuldhulpverlening GKB 

2012 2013 2014 2015 

€ 601.347 € 592.751 € 565.510 € 556.636 

 

Werkloosheid 

NWW* 2012 2013 2014 2015 

aantal 1.486 2.022 2.320 2.870 

* Niet-werkende werkzoekenden 

 

- is er een beleidsdocument 'armoede bestrijding'?  

Ja (zie bijlage 1: Deelplan Minimabeleid – Beleidsplan Sociaal Beleid 2015-2018, 

vastgesteld door de Raad op 6 oktober 2014) 

 



- Hoeveel geld krijgt de gemeente van de 'Klijnsma-gelden'? (inzichtelijk per jaar).  

Het kabinet heeft voor het armoede- en schuldenbeleid voor het jaar 2014 € 70 

miljoen en voor de jaren 2015 en verder € 90 miljoen toegevoegd aan de 

algemene uitkering van gemeenten. Het gaat om ongeoormerkte middelen in de 

algemene uitkering van de gemeente. Normaal gesproken worden dit soort 

ongeoormerkte middelen toegevoegd aan de algemene middelen. Bij de 

vaststelling van de Lenterapportage 2014 heeft de raad, in het geval van de 

Klijnsmagelden, ervoor gekozen deze wel specifiek in te zetten voor het 

minimabeleid. Noordoostpolder zet deze middelen dan ook “1 op 1” in voor het 

minimabeleid(armoedebeleid) Voor Noordoostpolder betekent dit per jaar het 

volgende. 

 

Klijnsma-gelden 

jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 € 121.833 € 149.683 € 147.157 € 145.578 € 143.052 € 143.052 

 

 

 

- welke regelingen zijn er voor mensen in armoede en hoeveel gebruik wordt hier gebruik 

van gemaakt. Hoeveel middelen zijn hiermee gemoeid? Vergelijk inkomsten en 

uitgaven).  

Zie ook de beantwoording van uw vragen op dit thema d.d. juni 2015 (bijlage 2) 

 

Minimaregelingen 

1. Bijzondere bijstand, verstrekking en witgoed 

2012 2013 2014 2015 

€ 475.662 € 505.139 € 586.765 € 825.981 

 

2. Individuele inkomenstoeslag  

2012 2013 2014 2015 

€ 138.571 € 158.931 € 156.868 € 100.747 

 

3. Meedoenregelingen, gebruik in aantal 

 2012 2013 2014 2015 

Jeugd 246 164 342 229 

Ouderen 6 124 156 99 

Chronische zieken 420 341 325 273 

 

4. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen: 100% kwijtschelding voor mensen met een 

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

 

 

- hoe wordt over de regelingen gecommuniceerd (pro- of reactief) met betrokkenen: 

zowel pro- als reactief 

 

- naar welke instanties wordt men verwezen wanneer de gemeente geen regeling heeft? 

Voedselbank - stichting leergeld - diaconie van kerken - Leger des Heils-  

Het Goed - Kringloop 

 

- wat is er veranderd op dit onderwerp (d.i. gemeentelijke minimaregelingen) nu de 

sociale wijkteams aan het werk zijn gegaan? Want die zouden hierop signaleren en wat 

mee doen (zie antwoorden op SP vragen juni 2015)?  

De sociale teams hebben op individueel- of gezinsniveau een 

signaleringsfunctie. Er wordt integraal naar de ondersteuningsvraag en 

problematiek gekeken; waar dit relevant is, komt informatie over betreffende 

minimaregelingen aan de orde. Inzet van Doen is te acteren vanuit een 



integrale benadering (één-gezin-één-plan). Dit houdt onder andere in, dat er in 

dat plan ook aandacht is voor armoede gerelateerde kwesties en voor het 

voorkomen dat armoede niet in de hand wordt gewerkt. 

 

Waar kan nog meer aan gedacht worden? 

- hoe is het beleid in de omliggende gemeenten (Urk - Lelystad - Dronten - 

Steenwijkerland - De Friese Meren). Wanneer ik dit opschrijf denk ik: mooi onderzoek 

voor een student...;-)  

Dit overzicht is er nu niet. Het college ziet nu geen aanleiding om hier op dit 

moment onderzoek naar te gaan doen. 

 

- het zou mooi zijn wanneer hier instanties voor uitgenodigd worden, zodat we met 

elkaar hierover in gesprek kunnen. Uitwisselen van verhalen ter ondersteuning aan de 

cijfers zou ons wat waard zijn.  

Het college kan als suggestie aan u de volgende personen noemen:  

 Jan Tingen – Directeur Gemeenschappelijke Kredietbank 

 Mevr. Anki Kamp – Humanitas Thuisadministratie 

 Mevrouw Brinkhus-Beek – Voedselbank 

 Ton Beurmanjer – Voorzitter Stichting Leergeld Noordoostpolder 

 

 

Datum beantwoording vragen: 12 februari 2016 

Contactpersoon: P. Benthem 

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

Tel: 06 10891224 

 

  



Bijlage 1. 

 



  

Deelplan Minimabeleid 

Beleidsplan sociaal domein 

2015 - 2018 

 
 

Gemeente Noordoostpolder 

19 augustus 2014 
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Inleiding 
 

Voor mensen met een inkomen dat onder of net boven het sociaal minimum ligt, is 

meedoen aan de samenleving niet vanzelfsprekend. Het wegnemen van armoede- en 

schuldenproblematiek is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De doelstelling van het 

minimabeleid is daarom gericht op het bevorderen van participatie en bestrijding van 

armoede onder inwoners. Dit beleid maakt onderdeel uit van het brede vangnet voor 

kwetsbare burgers in onze gemeente. Dat vangnet is er om iedereen de mogelijkheid te 

bieden om te participeren in de samenleving, om kinderen kansen te bieden en daar 

waar nodig (individueel) te ondersteunen. Een van de uitgangspunten die we daarbij voor 

het beleid hanteren is dat we het zelforganiserend vermogen of “eigen kracht” van 

mensen aanspreken. In het minimabeleid doen we dit door voorzieningen te treffen die 

behulpzaam zijn bij het hanteerbaar maken van problematische situaties als gevolg van 

financiële tekorten. Op die manier respecteren we de eigen verantwoordelijkheid en 

bieden we mensen ondersteuning om zo veel mogelijk zelf de regie te kunnen voeren.  

 

Het minimabeleid omvat zowel algemene-, alsook meer specifieke maatregelen gericht 

op bepaalde categorieën binnen de doelgroep van het minimabeleid. Onder de algemene 

regelingen vallen de (categoriale) bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke 

heffingen en belastingen en schuldhulpverlening. De specifieke regelingen hebben 

betrekking op het bevorderen van participatie van jongeren uit gezinnen met een laag 

inkomen, ouderen en chronisch zieken en gehandicapten. 

 

Met betrekking tot schuldhulpverlening is in december 2013 door de gemeenteraad het 

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013-2017 vastgesteld. Dit deelplan is aanvullend en 

vervangt dat beleidsplan niet. 

  



Doelen en doelgroep 
 

Doelen 
Voor het minimabeleid is een specifieke doelgroep te benoemen, waarvoor in feite twee 

doelen zijn gesteld: participatiebevordering en inkomensondersteuning.  

 

Participatiebevordering 
Meedoen aan de samenleving vinden wij belangrijk. Ook inwoners met een laag inkomen 

moeten kunnen meedoen en dat geldt voor kinderen des te meer. Een andere kwetsbare 

groep voor wie meedoen soms lastig is, zijn ouderen met alleen een AOW-uitkering al 

dan niet aangevuld met klein pensioen. Onder het minimabeleid is er voor deze twee 

groepen een specifieke meedoen-regeling. De participatieregelingen voor jongeren en 

ouderen worden uitgevoerd als naturaregeling. In het kader van deze regeling kunnen 

ouders uit de algemene doelgroep van het minimabeleid een meedoen-bon aanvragen 

voor hun kinderen tot 18 jaar. De bon kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de betaling 

van contributie van sportverenigingen, of voor de (gedeeltelijke) betaling van 

muzieklessen bij de muziekschool, of voor (gedeeltelijke) betaling van zwemles etc. Voor 

elk kind uit het gezin kan een meedoen-bon worden aangevraagd. Ouderen met een laag 

inkomen vanaf 65 jaar kunnen een gelijksoortige meedoen-bon aanvragen1.  

 

De meedoen-regelingen zijn in 2011 onder het minimabeleid ingevoerd en zullen in de 

toekomst worden gecontinueerd. In de afgelopen periode zijn er echter ook signalen 

binnen gekomen van gebruikers van de regeling voor jongeren en van maatschappelijke 

organisaties die bij deze doelgroep betrokken zijn, dat de regeling niet optimaal benut 

kan worden2. Om die reden wordt de meedoen-regeling voor jongeren met ingang van 

2015 als volgt aangepast: 

- inperken van de doelgroep tot jongeren van 5 tot en met 18 jaar; 

- meerdere bestedingsdoelen tot maximale waarde van de bon; 

- meerdere bestedingsdoelen tot maximale waarde van de som van de meerdoen-

bonnen binnen één gezin. 

 

Inkomensondersteuning 
Inkomensondersteuning is een middel voor armoedebestrijding. Het is gemeenten niet 

toegestaan om voor inkomensondersteuning generiek beleid op te zetten. Dat is een 

zaak die is voorbehouden aan het Rijk. Inkomensondersteuning wordt daarom ingezet als 

een maatwerkvoorziening in het minimabeleid waarmee aan inwoners een vergoeding 

kan worden verstrekt voor bijzondere kosten. Hiervoor hebben wij de volgende 

regelingen: 

- kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen; 

- meedoen-regeling chronisch zieken en gehandicapten; 

- bijzondere bijstand. 

 

 

 

 

                                           
1 In 2013 hebben slechts 12 ouderen gebruik gemaakt van deze regeling. Het lage gebruik van de bon houdt 
verband met het feit dat sinds 2012 er slechts een van de meedoen-bonnen tegelijk kan worden aangevraagd. 
Daarom kiezen de meeste ouderen voor de meedoen-regeling chronisch zieken en gehandicapten waar het 
overgrote deel van deze groep ook voor in aanmerking komt. Die regeling omvat een forfaitbedrag van €250 en 
is dus veel lucratiever dan de meedoen-bon voor 65 plus. Toch blijken er nog 12 ouderen te zijn die van de 
meedoen-bon gebruik maken. 
2 Het komt namelijk voor dat de maximale waarde van de bon (€150) niet geheel wordt besteed. Dat kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de contributie van de desbetreffende vereniging lager is dan de maximale 
waarde van de bon. Met name voor gezinnen waaraan meerdere meedoen-bonnen zijn verstrekt, kan het 
bedrag dat op die manier “blijft liggen” flink oplopen. Voorts blijkt dat de meedoen-bon nauwelijks wordt 
gebruikt voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar. Dat is achteraf gezien ook gemakkelijk verklaarbaar omdat 
“meedoen” aan de samenleving voor deze kinderen doorgaans (nog) geen knelpunt is 



Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen en belastingen 

Deze regeling wordt binnen het minimabeleid ongewijzigd voortgezet. Inwoners met een 

inkomen op bijstandsniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding voor de heffingen 

en gemeentelijke belastingen. 

 

Meedoen-regeling chronisch zieken en gehandicapten 

Voor inwoners met een chronisch ziekte of handicapt is er de mogelijkheid om gebruik te 

maken van een meedoen-regeling. De regeling voorziet in een forfaitbedrag dat wordt 

verstrekt in verband met aannemelijke meerkosten als gevolg van de aandoening. De 

juridische grondslag voor deze regeling komt in de WWB echter te vervallen.  

 

Desondanks willen wij de regeling overeind houden, mede vanwege het feit dat het Rijk 

een aantal landelijke compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten 

afschaft. Het kabinet heeft de compensatieregelingen in het kader van de Wet 

tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling 

Eigen Risico (CER) afgeschaft en de daarmee gepaard gaande middelen deels 

overgeheveld naar gemeenten3. 

 

Door de meedoen-regeling chronisch zieken en gehandicapten te handhaven kunnen 

inwoners gecompenseerd worden voor het wegvallen van de tegemoetkoming uit de 

Wtcg en CER. Dit kan echter niet langer op grond van de WWB. Vanaf 2015 zal de 

meedoen-regeling zijn juridische grondslag vinden in de WMO 2015. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid binnen de WMO 2015 om een tegemoetkoming te 

verstrekken aan personen met een chronische ziekte of een beperking voor daarmee 

verband houdende, aannemelijke meerkosten4. 

 

Bijzondere bijstand 

De bijzondere bijstand is een bestaand instrument in de WWB en biedt mogelijkheden om 

een maatwerkvoorziening inkomensondersteuning onder te brengen. Bij toepassing van 

de bijzondere bijstand is er namelijk sprake van gerichte inkomensondersteuning voor 

personen die daadwerkelijke en noodzakelijke kosten hebben waarin zij niet zelf vanuit 

hun inkomen en/of vermogen kunnen voorzien. Er gelden grenzen voor het inkomen en 

vermogen, waardoor de regeling alleen van toepassing is op de lage inkomens. In dat 

verband worden en draagkrachtregels gevolgd. Bij een inkomen van 110% sociaal 

minimum wordt gesteld dat er geen draagkracht is voor de desbetreffende bijzondere 

kosten. 

 

De verstrekking van bijzondere bijstand is in beginsel niet beperkt tot specifieke 

kostensoorten. In 2012 zijn beleidsregels opgesteld waarmee onder meer geregeld is 

welke kosten worden vergoed en tot welk bedrag. Voor de periode vanaf januari 2015 

zullen de beleidsregels worden aangepast, mede in verband met wetswijzigingen met 

betrekkingen tot de categoriale bijzondere bijstand en het afschaffen van 

compensatieregelingen vanuit de Wet toeslagen chronisch zieken en gehandicapten 

(Wtcg) en de compensatieregeling eigen risico (CER). Deze wetswijzigingen hebben 

verder ook gevolgen voor de categoriale inkomensondersteunende regelingen onder het 

minimabeleid van de gemeente. Zo komt de langdurigheidstoeslag per 1 januari 2015 te 

vervallen en daarvoor in de plaats komt een individuele inkomenstoeslag en een 

individuele studietoeslag. Beide toeslagen zullen deel uitmaken van het minimabeleid en 

zijn – net als de eerdere langdurigheidstoeslag – beschikbaar voor inwoners met een 

                                           
3 Bij een ongewijzigde voorzetting van de compensatieregelingen Wtcg en CER zou voor Noordoostpolder in 
2014 een tekort ontstaan van €428.000 ten opzichte van het overgehevelde budget van het Rijk en in 2018 zou 
dit tekort zijn opgelopen tot ruim  € 1,5 miljoen. In de bijlage van dit beleidsplan is een nadere  berekening 
hiervan opgenomen alsmede de argumentatie voor de keuze om de lokale compensatie voor het wegvallen van 
de Wtcg en CER binnen de bestaande meedoen-regeling  voor chronisch zieken en gehandicapten te integreren. 
4 De meedoen-regeling voor chronisch zieken en gehandicapten is tot en met 2014 een regeling geweest in het 
kader van de categoriale bijzondere bijstand voor deze doelgroep. Omdat deze vorm van bijzondere bijstand 
per 2015 is komen te vervallen, is het noodzakelijk om een andere (wettelijke) grondslag te bieden voor deze 
regeling. De WMO 2015 biedt daarvoor de ruimte. 



maximum inkomen op bijstandsniveau. Het is een wettelijke verplichting om hiernaast 

nog nadere criteria te formuleren in een verordening, respectievelijk beleidsregels. 

 

Schuldhulpverlening 

In het najaar van 2013 is het beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Noordoostpolder 

vastgesteld voor de periode tot aan 2017. De uitvoering van dit plan wordt integraal 

verder vormgegeven binnen de kaders van dit beleidsplan.  

 

Doelgroep van het minimabeleid 
De algemene doelgroep van het minimabeleid zijn alle inwoners die een inkomen hebben 

tot maximaal 110% van het sociaal minimum loon. Uit de meest recente cijfers van het 

CBS gaat het in Noordoostpolder om ruim 1800 huishoudens5. Specifieke groepen binnen 

deze algemene doelgroep zijn gezinnen met minderjarige kinderen, ouderen van 65-plus 

en de groep van chronisch zieken en gehandicapten. Voor een tweetal minimaregelingen 

gelden afwijkende inkomensgrenzen. Voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen en 

belastingen is de inkomensgrens gesteld op 100% sociaal minimum. Voor hulp bij 

schulden geldt geen inkomensgrens: iedereen die problematische schulden heeft of in 

een dergelijke situatie dreigt te geraken, kan een beroep doen op diensten en 

voorzieningen op het gebied van schuldhulpverlening. 

  

                                           
5 Regionaal inkomensonderzoek, CBS 2011. 



 

Bijlage 2 

 

 

 

 

 

 

 

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 inacht 

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 

 

 


