
 

 

 

 

 

 

Fractie: ONS  

Naam:  De heer Mulder 

Onderwerp: Armoede 

Datum indiening vragen: 10-07-2018 

 

 

Inleiding: 

Gisteren kwam de onderbreking in de informatie verstrekking gedurende het eerste 

halfjaar in het sociaal domein ter sprake. De wethouder zegde ons toe te komen met 

informatie. 

 

Een van de zaken die we graag duidelijk willen hebben is de armoede. 

Over 2015 (en deels 2016) kregen we het bijgaande rapport. 

Evaluatie 
minimabeleid definitief.pdf

Infographic armoede 
in de NOP.PDF

 
 

Vraag 1: 

Wij hebben behoefte aan het rapport over 2017 omdat we dan weten hoe het in 2017 is 

gegaan. 

 

Antwoord:  

De gemeente heeft de bestaande minimaregelingen die in 2016 geëvalueerd zijn 

tot op heden ongewijzigd gehandhaafd. We werken sinds eind 2017 aan de 

ontwikkeling van nieuw armoedebeleid aan de hand van de Ontwikkelagenda 

Krachtig tegen armoede. In 2018 voeren we verschillende nieuwe maatregelen 

in om inwoners met een laag inkomen nog beter te ondersteunen. Om deze 

redenen hebben we het armoedebeleid in 2017 niet geëvalueerd.  

 

De gemeenteraad wordt in september geïnformeerd over de maatregelen en de 

voortgang van de activiteiten op de agenda. Hierbij biedt het college ook op 

hoofdlijnen inzicht in actuele cijfers over de ontwikkeling van de 

armoedeproblematiek in de Noordoostpolder en de inzet van de beschikbare 

budgetten. 

 

  



Vraag 2: 

Er staat een belangrijke wijziging in schuldhulp verlening op stapel. Het is goed hier ook 

wat actuele data bij te hebben. De tabel van bladzijde 10 in het evaluatie rapport zouden 

wij ook graag ingevuld zien voor de eerste helft van 2018. 

 

Antwoord: 

De gegevens in de tabel op bladzijde 10 in het genoemde evaluatierapport zijn 

gebaseerd op de maandrapportages van de GKB. In onderstaande tabel staan de 

cijfers over het jaar 2017 en het eerste kwartaal van 2018. In de 

raadsbijeenkomst “Ontwikkelingen schulddienstverlening” in september volgen 

de cijfers over het tweede kwartaal.  

 

 

 

 

 

Jaar  2016 2017 2018  

(tot en met maart) 

Aanmeldingen 237 196 60 

Schuldtraject  270 231 54 

Ultimo* 

budgetbeheer 

252 216 209 

Ultimo* 

beschermingsbewind 

44 63 67 

Kosten GKB in € 567.056 572.744 157.933 

Bron: Maraps GKB 

 

*Ultimo: stand aan het einde van de periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 20-7-2018 

Contactpersoon: Eveline Bal (vraag 1) 

Celine Binnenmars (vraag 2) 

E-mail adres:  e.bal@noordoostpolder.nl 

c.binnenmars@noordoostpolder.nl  

Tel: Eveline Bal: 06-14971295 

Celine Binnenmars: 06-22257684 
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