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Beste fractieleden, 

Op 24-2-2021 heeft raadslid R. Leen, namens de PvdA fractie, schriftelijk een vraag gesteld over de 
voortgang en uitvoering van het raadsbesluit Armoedebeleid, zoals voorgelegd op 25 september 
2019. Die vraag luidde: 

Mede omdat per 1 januari 2021 de Dienst is omgevormd tot een 
bedrijfsvoeringsorganisatie en de beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie is 
gedecentraliseerd naar de individuele gemeenten is onze fractie zeer benieuwd naar 
de voortgang van de uitvoering van het hiervoor genoemde raadsbesluit. Graag 
ontvangen wij van het college een rapportage hierover. 
De beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie zijn nog steeds onderdeel van de inhoudelijke 
werkzaamheden, ondanks de overgang naar de individuele gemeenten. Er wordt dus ook doorgewerkt 
aan de punten van het aangenomen raadsvoorstel armoedebeleid van 25-9-2019 waarnaar u verwijst. 

Hieronder zullen wij toelichten wat de stand van zaken is ten aanzien van de punten die opgenomen 
waren in het aangenomen raadsvoorstel. 
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Het aangenomen raadsvoorstel d.d. 25-9-2019 en puntsgewijze toelichting: 

1. De in het pre-advies Armoedebeleid opgenomen navolgende adviezen inzake het 
optimaliseren van het bestaande armoedebeleid integraal over te nemen: 
De adviezen en besluiten krijgen vorm in de integrale en intergemeentelijke werkgroep 
schulddienstverlening. Hier wordt elk jaar een focusdocument opgesteld. Dit jaar is dat document in 
februari vastgesteld. Het focusdocument voor 2021 is bijgevoegd in bijlage 1, naar aanleiding van uw 
vraag. 

1.1. Expertise van het team Inkomen van de Dienst toevoegen aan de Gebiedsteams om integraliteit in 
armoedebestrijding te bevorderen. 
Dit is gerealiseerd in 2019. Er is gestart met een pilot in Harlingen, waarbij een casemanager inkomen 
1x per week spreekuur heeft bij het gebiedsteam. Door de aanwezigheid van de casemanager 
inkomen in het gebiedsteam kan er ook sneller en makkelijker inhoudelijk worden afgestemd en 
samengewerkt. Vanwege Corona ligt dat op dit moment helaas wel stil. 

1.2 Gezamenlijk met alle betrokken partijen een armoedepact met bijbehorend meerjarig 
actieplan (2019-2022) en communicatieplan ontwikkelen. 
Op 18 november 2019 zijn zo'n 120 professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in Franeker 
aan de slag gegaan met armoedebestrijding in Noordwest-Friesland. Deelnemers van onder andere 
gemeenten, gebiedsteams, kredietbank, vrijwilligersorganisaties, voedselbanken, banken, 
woningbouwverenigingen, Jeugdfondsen en kerken deelden hun kennis tijdens het Werkcongres 
Armoedebestrijding Noordwest-Friesland in de Koornbeurs in Franeker. 

Hierover is de raad begin 2020 qeïnforrneerd. Besproken thema's waarop de genodigden elkaar 
vonden waren: 
1. Het tijdig signaleren van (beginnende) schulden, 
2. Zorgen dat zo veel mogelijk mensen die er voor in aanmerking komen de beschikbare financiële 
ondersteuning weten te vinden. 
3.het versterken van de samenwerking tussen professionals en vrijwilligersorganisaties. 

In navolging van deze geadresseerde punten wordt er op dit moment gewerkt aan: 
1. Een definitief werkproces vroegsignalering. 
In Harlingen loopt sinds medio 2020 de pilot vroegsignalering. In navolging daarvan is inmiddels een 
tussentijdse evaluatie gedaan, waarvan de uitkomsten zijn gedeeld met het college. Ook is sinds 1-1- 
2021 de gewijzigde WGS van kracht, waarin gemeenten een wettelijke taak hebben om 
vroegsignalering van schulden in te richten. Op dit moment wordt gewerkt aan een definitieve 
verankering van vroegsignalering, dit wordt in eerste instantie voorgelegd aan het college. 
2. Het ontwikkelen van een communicatieplan, met als doel het bereik van de verschillende regelingen 
te vergroten. 
Dit punt wordt verder toegelicht onder 1.9. 
3. Het versterken van de samenwerking tussen professionals en vrijwilligersorganisaties 
Hiertoe is in 2020 een eerste aanzet geweest, maar mede door Corona ligt dat nog stil. Binnenkort 
starten we de gesprekken met stakeholders weer op. Dit moet leiden tot een verdere verankering van 
de reeds bestaande samenwerking tussen professionals en vrijwilligersorganisaties. 

1.3. Een pakket werk-stimulerende maatregelen ontwikkelen. 
Wij, als college, worden uiterlijk in 2021 middels een update qeïnforrneerd over de vorderingen. Een 
aantal maatregelen zijn afgerond en er wordt gefaseerd gewerkt aan de invoering. 
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1.4. Evaluatie en waar nodig aanpassing van het Participatiefonds. 
Deze evaluatie staat gepland voor 2021 en we gaan er van uit het college in 2021 te kunnen 
informeren over de uitkomsten. 

1.5. Bij wijzigingen in het armoedebeleid het voorkomen van armoedeval in het afwegingskader 
meenemen. 
Bij voorstellen tot aanpassing in het armoedebeleid in de toekomst zullen we oog hebben voor dit 
criterium. 

1.6. De inkomensgrens van het Kindpakket (Leergeld, JCF, JSF) verhogen van 120 naar 130 
procent van het Wsm 
Niet gerealiseerd. Stichting Leergeld heeft als standpunt prioriteit te blijven geven aan het nog beter 
bereiken van de huidige doelgroep, met inbegrip van de werkenden met een laag inkomen. Deze 
laatste groep is moeilijker te bereiken en de Stichting is van mening dat er nog veel valt te halen 
binnen deze doelgroep. Dit is ook passend bij de afspraak die zij hebben met de andere Friese 
Leergeldstichtingen om allemaal de 120% norm te blijven hanteren. Zo worden ongelijkheden binnen 
de doelgroep voorkomen. 
Daarbij leidt het hanteren van de 120% norm tot een toename van de doelgroep tot budgettaire 
gevolgen en de noodzaak om de huidige organisatie van Leergeld uit te breiden. 

1.7. Het aanbod van Kind pakket verbreden door stichting Babyspullen voor kinderen tussen 0-4 
jaar toe te voegen. 
Stichting Babyspullen wordt actief ingezet vanaf 1 juli 2020. 

1.8. Met uitzondering van 'Participatiefonds' en 'Kindpakket Thuis' een aanbodgerichte 
benadering hanteren met als doel een zo hoog mogelijk bereik van de regelingen. 
De aanbodgerichte benadering komt tot uiting in de folder die is verspreid, zoals verwoord bij 1.9. 

1.9 Een communicatieplan ontwikkelen met als doel het verhogen van het bereik van de regelingen 
Individuele Inkomenstoeslag, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. 
Er is nagedacht over hoe die ambitie om te zetten in acties. Deze zijn verwoord in de volgende 3 
stappen, als onderdeel van het communicatieplan. 
Stap 1 Informeren middels folder 
Er is gekozen voor een folder die in de deelnemende gemeenten van Noard West Fryslan is verspreid 
in februari 2021. De folder "Regelingen voor mensen met een laag inkomen Il 202 7 "is in Bijlage 2 
opgenomen. Voor Harlingen geldt dat de folder huis aan huis verspreid is. In de folder staan alle 
minimaregelingen verwoord en wordt nog aanbodgericht verwezen naar het gebiedsteam. 
Stap 2 - Voorjaar 2021: Ondersteuning in NWF 
Naast de regelingen zijn er ook veel ondersteuningsmogelijkheden voor minima. Denk aan 
inloopspreekuren, hulp bij formulieren, thuisadministratie. Zowel inwoners als netwerkpartners hebben 
ook op dit gebied behoefte aan overzicht: wie doet wat, waar kun je terecht voor welke 
ondersteuning? Het voorjaar van 2021 staat in het teken van communicatie over 
ondersteuningsmogelijkheden. Richting inwoners, maar ook 
tussen de verschillende betrokken partijen: kennen zij elkaar voldoende? We sluiten daarbij aan bij 
bestaande structuren. 
Stap 3: najaar 2021: Verdieping per doelgroep 
In het najaar van 2021 gaan we ons richten op verschillende doelgroepen (ouders, alleenstaanden, 
ouderen etc). Welk aanbod van regelingen en ondersteuning is er per doelgroep? Hoe bereiken we de 
verschillende doelgroepen. We betrekken vertegenwoordigers uit diverse doelgroepen bij de inhoud 
en vorm van de communicatie 
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Hieraan gekoppeld is tevens de vraag wanneer de raad het voorstel voor de 
verordening Armoedebeleid kan verwachten, zodat deze kan worden besproken en 
vastgesteld. 
Vanuit het Armoedebeleid is er alleen noodzaak voor een verordening inzake de Individuele 
Inkomenstoeslag. Deze is reeds vastgesteld. 

We vertrouwen erop dat we uw vragen door middel van deze brief voldoende hebben 
beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de 
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Secretaris Burgemeester 
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