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Nr. RV19.0031 (2019) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vraag, gesteld door de fractie D66, betreffende de resultaten naar 
aanleiding van de nota Armoedebeleid gemeente Den Helder 2017 – 2020 (“Meedoen”) 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 4 april 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vraag gesteld over de nota Armoedebeleid gemeente Den 

Helder 2017 – 2020, het antwoord vindt u onder vraag: 

 

Geacht college, 

Op 22 mei 2017 heeft de gemeenteraad de nota “Meedoen” vastgesteld. Het is nu bijna 

2 jaar geleden en wij vragen daarom in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling 

van 15 april 2019, bij het agendapunt “Stand van zaken Sociaal Domein”, kort aan te 

geven wat er naar aanleiding van deze nota tot nu toe wel en niet (met aangeven van de 

oorzaak) is gerealiseerd. 

Een uitgebreide schriftelijke beantwoording zien wij graag binnen 30 dagen van u 

tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van Den Helder 

Frans C. Klut. 

 

Na de vaststelling van de nota Armoedebeleid informeerden wij u via  4 raadsinformatiebrieven over 

de voortgang op een aantal deelonderwerpen uit de nota: 

 

1. RI17.0063 (11 juli 2017) In deze raadsinformatiebrief wordt per kwartaal aangegeven wat er is  

    gedaan en wat de resultaten zijn per deelonderwerp. 

2. RI17.0120 (31 oktober 2017) In deze raadsinformatie wordt informatie gegeven over de resultaten  

    over het onderzoek gedaan door onderzoeksbureau KWIZ naar de armoedeval in Den Helder. 

3. RI17.0124 (16 november 2017). In deze raadsinformatiebrief wordt informatie verstrekt over het  

    verhogen van het budget voor het Jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugd onderwijs en cultuurfonds  

    (JOC) en de verhoging van de inkomensgrens van 110 naar 120% van de toepasselijke  

    uitkeringsnorm. 

4. RI17.0150 (9 januari 2018).In deze raadsinformatiebrief wordt informatie verstrekt over de  

    (on)mogelijkheden om bijzondere bijstand te verstrekken voor de kosten van huisdieren. 

 

Hieronder vindt u het overzicht van de voorgestelde maatregelen vanuit de armoedenota en per 

maatregel wat er mee is gebeurd. 

 
1. Verbeteren en toegankelijker maken van de bestaande regelingen, voorlichting en advies: 
 

a. Verbeteren van de voorlichting (andere, nieuwe vormen, website, via intermediairs); 
Actie: Hier is en wordt continue aan gewerkt om het niet gebruik tegen te gaan. Er is overleg met het Centraal 

Bureau voor de Statistiek om via data-informatie te achterhalen waar de doelgroep minima woont binnen de 
gemeente zodat er via gerichte interventies het niet gebruik tegengegaan kan worden. 
 
b. Inrichten van één loket voor geldzaken. 
Actie: Er is in formele zin niet een loket voor geldzaken ingericht. Er vindt wel voortdurend bilateraal overleg 

plaats tussen medewerkers van de gemeente en inwoners en tussen dienstverleners van gesubsidieerde 
partners en inwoners. 
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c. Vereenvoudigen en versnellen van aanvraagprocedures. 
 Actie: Hier is en wordt continue aangewerkt. 

 
d. Meer directe klantcontacten. 
Actie: Voor zover mogelijk en nodig is en wordt hier aangewerkt. Voorbeeld hiervan is het zgn. 

keukentafelgesprek waar inwoner en gemeentefunctionaris in gesprek zijn over wat mogelijk is in het individuele 
geval. 
 
e. Meer maatwerk mogelijk te maken bij de toekenning van inkomensondersteunende maatregelen. 
Actie: Er wordt indien  meer en meer gebruik gemaakt van ambtshalve toekenningen zodat de inwoner die 

bekend is bij de gemeente een verstrekking gericht ontvangt. 
 
2. Vroegtijdig signaleren, hulp en ondersteuning: 
 

a. Het bieden van deskundigheidsbevordering aan professionals en vrijwilligers. 
Actie: Dit wordt gedaan door middel van informatieverstrekking en verstrekking van subsidies 

deskundigheidsbevordering aan Helderse organisaties. 
 
b. Het starten van een pilot met een buddy-project. 
Actie: Er is in formele zin geen buddy-project, maar op informele wijze wordt er wel hulp en ondersteuning 

geboden aan inwoners. 
 
c. Het stimuleren, dan wel in voorkomende gevallen verplicht stellen van deelname aan 
cursussen budgetbeheer. 
Actie: Dit gebeurt door MEE & de Wering. Alle inwoners die toegelaten worden tot de schulddienstverlening 

volgen een cursus budget beheer en komen ook zelf in budgetbeheer bij onze ketenpartner de Kredietbank 
Nederland in het kader van een stabilisatietraject. 
 
d. Zo nodig uitbreiden, dan wel bijstellen van het aanbod aan cursussen. 
Actie: Dit gebeurt indien nodig op individuele basis. 

 
e. Een integrale aanpak door het werken met één regisseur bij complexe meervoudige problematiek 
in combinatie met huisbezoeken. 
Actie: Dit gebeurt , door middel van case-besprekingen door meerdere collega’s van diverse teams vanuit de 

gemeente maar ook van buiten de gemeente. 
 
3. Kinderen en jongeren: 
 

a. Uitbreiden van het huidige kindpakket met een vergoeding voor schoolgaande jongeren 
Actie: Het Kindpakket wordt verstrekt vanaf 2017. Voor 2019 staat de derde versie op stapel. Werkenweg wordt 

de doelgroep uitgebreid alsmede de hoogte van de verstrekking. 
 
b. Structurele verhoging van de bijdrage voor JSF/JOC. 
Actie: Is gebeurd: budget is verhoogd en ook het inkomenspercentage. (120%) 
 

c. Intensiveren van de voorlichting aan jongeren. 
Actie: Mee & de Wering geeft voorlichting op scholen aan jongeren. Deze voorlichting gaat geïntensiveerd 

worden. 
 
d. We richten een Topsportfonds voor jongeren in. 
Actie: Dit is gebeurd. Inmiddels is het fonds afgeschaft. 

 
e. We komen met een voorstel voor invoering van een inkomenstoets. 
Actie: Voor alle regelingen geldt een identieke inkomens- en vermogensgrens. Voor de 

kwijtscheldingsvoorwaarden is landelijke wet- en regelgeving leidend. 
 
4. Participatie van volwassenen: 
 

a. Verlengen van de meedoen-regeling in 2017 en 2018. 
Actie: Dit is gebeurd. De regeling is echter vanaf  2019 afgeschaft. 

 
b. We komen met een voorstel voor een nieuwe aanpak voor de inkomensondersteuning en de 
meedoen-regeling, waarbij meer maatwerk mogelijk is. Hierbij betrekken we ook de mogelijkheid 
om tegemoetkomingen in natura te verstrekken. 
Actie: De inkomensondersteunende regelingen worden zoveel als mogelijk ambtshalve of regel-vriendelijk 

verstrekt. Maatwerk is uitgangspunt. Er zijn geen verstrekkingen in natura. 
 
c. We komen met een voorstel voor een tegemoetkoming aan Helderse topsporters. 
Actie: Er is een regeling Topsport ingericht en ook weer ingetrokken. 

 
d. We onderzoeken de mogelijkheid om bijzondere kosten voor huisdieren te vergoeden uit de 
bijzondere bijstand. 
Actie: Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van bijzondere bijstand voor de kosten van huisdieren , 

maar dit bleek niet mogelijk te zijn, behoudens bepaalde uitzonderingen. 
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c. We gaan in gesprek met externe partijen over vrijstelling van vermogen. 
Actie: Dit is niet mogelijk gebleken, want bij kwijtschelding gelden voorwaarden uit landelijke  wet- en 

regelgeving. 
 
5. Schulddienstverlening: 
 

a. We komen met een separaat voorstel over beschermingsbewind. 
Actie: Er is in oktober 2017 een beleidsplan Schulddienstverlening aan de raad aangeboden en vastgesteld. 

Nadien is gebleken dat het uitsluitend door de gemeente uitvoeren van beschermingsbewind in de plaats van de 
andere  commerciële bewindvoerders niet haalbaar is. 
 
Het vervolg 

Op initiatief van de RABO-bank wordt gewerkt aan een operationeel programma waarbinnen een negental 
betrokken organisaties ( ook de gemeente) acties formuleert en gaat uitvoeren die gericht zullen zijn op het 
verlichten van armoedeproblematiek van Helders inwoners/gezinnen. De resultaten van dit programma en die van 
de gemeentelijke inzet zullen elkaar versterken.  
Een aantal beleidsvoornemen uit de nota Meedoen! zal in samenhang hiermee worden uitgewerkt in een 
uitvoeringsprogramma om de aandacht en prioriteit voor de uitvoering te borgen. Het programmaplan waarin dit 
wordt uitgewerkt is in voorbereiding. 
  

    

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 

 
 

 

 

 
Loco-secretaris 

H. Kaag – van der Boon  
 
 
 


