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Onderwerp  

Plan van Aanpak Armoedebestrijding 

 

Kennisnemen van 

Het Plan van Aanpak Armoedebestrijding de daaraan verbonden uitvoering van de 

begrotingsdoelen 3.2 en 3.3. 

 

Inleiding 

In december 2022 hebben wij u via een informatienota1geïnformeerd over de tussenstand 

van de uitvoering motie aanvalsplan tegen armoede. Deze informatienota en het Plan van 

Aanpak Armoedebestrijding zijn daar het vervolg op. Hiermee geven we een extra impuls aan 

de volgende doelen uit het programma Sociale Kracht:  

- inwoners ervaren minder belemmeringen om mee te doen 

- de financiële zelfredzaamheid van inwoners is groter.   

 

Het bijgevoegde Plan van Aanpak Armoedebestrijding is tevens een uitwerking van zowel de 

motie en de begrotingsdoelen 2023 

 

- 3.2: We ondersteunen inwoners met financiële problemen  

- 3.3: We komen met een gerichte aanpak armoedebestrijding.  

 

Wij informeren u in deze informatienota, en met name in de bijlage 1 – Plan van Aanpak 

Armoedebestrijding, uitvoerig over de aanpak en de vervolgstappen.  

 

Wij presenteren u hierbij het plan van aanpak. Dit plan is opgesteld langs drie 

richtinggevende speerpunten, aansluitend bij het beleidskader bouwen aan sociale kracht.  

 

1. We zetten in op preventieve ondersteuning en voorlichting rondom financiële 

problemen 

2. We zorgen dat inwoners mee kunnen blijven doen aan de maatschappij 

 
1 IN102 – uitvoering motie aanvalsplan tegen armoede 
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3. We zorgen voor passende ondersteuning en een vangnet voor onze meest kwetsbare 

inwoners2 
 
Het vergroten van ons bereik en de bewustwording is bij alle speerpunten van belang.  

 

Elk speerpunt hebben wij vertaald in een aantal concrete maatschappelijke resultaten. Aan 

deze maatschappelijke resultaten zijn een aantal activiteiten gekoppeld. Daarbij sluiten we zo 

veel mogelijk aan bij bestaand aanbod, dat we waar mogelijk versterken. Waar nodig 

ontwikkelen we, samen met onze partners en inwoners, nieuw aanbod. Hiervoor gaan we 

komend jaar in gesprek met inwoners en partners.  

 

Met dit plan van aanpak willen wij de gevolgen van de gestegen energieprijzen en de inflatie 

zo veel mogelijk verzachten voor onze inwoners. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. We 

hebben daarbij vooral onze formele en informele partners nodig en de 

ervaringsdeskundigheid van onze inwoners.  

Ook ligt een deel van de oplossingsrichting niet bij gemeenten, maar bij het Rijk. Het Rijk is 

immers verantwoordelijk voor de hoogte van het minimumloon, het toeslagensysteem en de 

invulling van de participatiewet. Die verdeling maakt dat wij in dit plan van aanpak vooral 

inzetten op preventie, voorlichting, signalering en laagdrempelige en toegankelijke 

ondersteuning. Voor onze meest kwetsbare inwoners bieden wij ondersteuning die zo veel 

mogelijk aansluit bij hun leefwereld.  

 

Werken aan bestaanszekerheid en het structureel voorkomen van armoede kost tijd. Dat 

betekent ook dat wij niet na 1 jaar klaar zijn, maar dat wij juist ook op de langere termijn 

willen inzetten. In het plan van aanpak staat per activiteit aangegeven hoe lang de verwachtte 

looptijd is (op basis van de beschikbare budgetten).  

 

Om te kunnen bijsturen en om te kunnen bepalen of wij de juiste dingen doen, voeren wij een 

nulmeting uit. Hierbij maken wij gebruik van kwantitatieve (tellen) data en kwalitatieve 

(vertellen – ervaringen) data. Het combineren van deze twee monitoringsinstrumenten (tellen 

en vertellen) helpt ons als gemeente om de cijfers te kunnen duiden en sneller te kunnen 

bijsturen bij ervaren belemmeringen.  

 

Kernboodschap 

In de bijlage vindt u het uitgewerkte Plan van Aanpak Armoedebestrijding. Hierin presenteren 

wij een palet van maatregelen en activiteiten om armoede te bestrijden. In het plan staan 

concrete stappen voor de toekomst én processtappen om samen met onze inwoners en 

partners te komen tot verder aanbod. 

 

 

 

 
2 Onder kwetsbare inwoners verstaan we in dit plan van aanpak: inwoners met (zware) schulden of die 
vanwege andere problematiek of omstandigheden een hoog risico geeft op schulden.  
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Uitvoering/Planning 
Dit Plan van Aanpak Armoedebestrijding gaat onder leiding van de projectleider/senior 
bestaanszekerheid (die met dit plan gefinancierd wordt) uitgevoerd worden. De belangrijkste 
stappen die we de komende periode zetten zijn: 

1. Werven projectleider/senior Bestaanszekerheid 

2. Ondersteuning voor inkomensvragen uitbreiden 

3. Monitoring inrichten  

4. Communicatieactiviteiten en procesverbetering uitvoeren 

5. Participatietraject met inwoners starten en met partners voortzetten  

6. Bestaand aanbod voortzetten 

7. Opdrachten/verzoeken aan partners (denk aan onderwijs, Welzijn West Betuwe, 

Stichting Leergeld) met hen afstemmen en hier bijbehorende (subsidie)afspraken 

maken 

8. Interne processen verbeteren 

 

Financiën 

In het plan van aanpak is uitgewerkt hoe we de 345.000 euro besteden die naar aanleiding 

van het amendement armoedebestrijding (Begrotingsraad 8 november 2022) is toegekend. 

Dit budget is alleen voor 2023 beschikbaar. Afhankelijk van of alle projecten in 2023 kunnen 

starten/worden afgerond, verwachten we een deel mee te willen nemen naar 2024. Een deel 

van de ingezette activiteiten financieren wij vanuit andere budgetten, zoals de POK-middelen3 

en in de toekomst mogelijk de SPUK4. Mogelijk komt in de toekomst extra budget 

beschikbaar vanuit het Rijk voor armoedepreventie. Over de gevolgen en de inzet van dat 

budget informeren wij u als meer bekend is.   

 

We blijven kort cyclisch monitoren, als blijkt dat voor 2024 en verder meer geld nodig is, 

komen we met een apart voorstel naar de raad.  

 

Communicatie 

Zoals in het plan van aanpak beschreven starten wij de komende maanden een 

communicatiecampagne om het bereik en de bewustwording te vergroten. Ook gaan we aan 

de slag, mede naar aanleiding van gesprekken en adviezen van de adviesraad sociaal 

domein, met het herzien van onze eigen communicatie richting deze doelgroep en het 

verbeteren/vereenvoudigen van onze (aanvraag)processen.  

 

Verder gaan we de komende maanden uitvoerig in gesprek met onze inwoners. Enerzijds om 

te monitoren of we daadwerkelijk de juiste dingen doen en anderzijds om snel en 

participatief te kunnen bijsturen en waar nodig nog nieuwe activiteiten te ontwikkelen.  

 
3 Budget toegekend aan gemeenten in het kader van de parlementaire ondervragingscommissie 
kinderopvangtoeslagaffaire. Toegevoegd aan begroting SD tijdens de behandeling van de 2e burap 
2022.  
4 Specifieke doeluitkering voor gezondheid, sport en sociale basis. Wij informeren uw raad hier in de 
loop van 2023 nog uitgebreider over. 
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Vervolg 

Indien nodig komen wij bij u terug met het vervolg op dit uitvoeringsplan.  

 

Bijlage(n) 

1. Plan van Aanpak Armoedebestrijding 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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