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Onderwerp: Evaluatie ontwikkelagenda 'Krachtig tegen armoede' 

 

Voorgesteld besluit 

1. De evaluatie van de ontwikkelagenda 'Krachtig tegen armoede' vaststellen. 

2. De commissie Samenlevingszaken informeren. 

 

Inleiding 

In 2017 stelden wij samen met maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen en 

inwoners de ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen armoede’ op. Deze agenda vormde de basis 
voor de doorontwikkeling van het gemeentelijk minimabeleid. 

In oktober 2017 sprak de gemeenteraad draagvlak uit voor de ontwikkelagenda en voor 

de verdere uitwerking daarvan. Dat is nu twee jaar geleden en veel ideeën zijn vertaald 

naar nieuw beleid ‘Krachtig tegen armoede’. 
 

Tussentijdse resultaten zijn afgelopen oktober gedeeld met onze gemeenteraad in een 

themabijeenkomst. Vervolgens is de nieuwsbrief ‘Krachtig tegen armoede’ onder de 
raadsleden verspreid. Toegezegd werd de uitwerking van de ontwikkelagenda eind 2019 

te evalueren en de raad te informeren over de resultaten. Deze evaluatie treft u in 

bijgaand document aan. 

 

Doelstelling 

Een beeld geven van de resultaten van de uitgewerkte ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen 
armoede’, waar de inzet op kinderarmoede een belangrijk deel van uitmaakt. 

 

Argumenten 

 

1.1. Wij willen voorkomen dat mensen in armoede terecht komen  

In de ontwikkelagenda zijn zeven thema’s benoemd die volgens betrokken partijen 
aandacht verdienden om armoede in Noordoostpolder te verminderen. Van deze thema’s 
waren er drie gericht op het voorkomen dat inwoners in armoede terecht komen. Dit 

betrof: 

 Preventie (versterken vroegsignalering en voorlichting over omgang met geld); 

 Kinderen in armoede (doorbreken van de armoedecirkel); 

 Aansluiten op het gedrag van mensen in armoede.  

 

1.2. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen 

Van de zeven thema’s in de ontwikkelagenda waren er vier gericht op het meedoen in de 

samenleving. Dit betrof: 

 Meedoen aan de samenleving (kinderen en volwassenen); 

 Het bereiken van mensen in armoede; 

 Overzicht creëren van het bestaande aanbod; 

 Werkwijze (gemeentelijke) regelingen herzien. 

 



1.3. Extra geld voor het bestrijden van kinderarmoede is voor dit doel gebruikt 

Dankzij de ontwikkelagenda heeft de meedoenregeling voor kinderen een alternatieve 

invulling gekregen. De extra van het rijk ontvangen middelen voor het bestrijden van 

kinderarmoede zijn voor dit doel ingezet.  

 

2.1. Wij willen de raad informeren over de resultaten van de ontwikkelagenda 

De gemeenteraad heeft draagvlak voor de ontwikkelagenda en de verdere uitwerking 

daarvan uitgesproken. Het spreekt voor zich de raad over de resultaten van de evaluatie 

te informeren. 

 

Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

Planning/Uitvoering 

Na besluitvorming wordt bijgaand persbericht verspreid in de lokale media. 

De evaluatie wordt gedeeld met de Participatieraad en de nog actief betrokkenen rondom 

de thema’s uit de ontwikkelagenda. 
Inzichten uit de evaluatie worden meegenomen in een in 2020 op te stellen 

geactualiseerd deelplan minimabeleid.  

 

 

Bijlagen 

1. Evaluatie ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen armoede’   
2. Persbericht 

 


