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Onderwerp : Voorstel met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie 
over het Armoedebeleid en de Schuldhulpverlening in Den Helder

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 1 
december 2020,

besluit:

1. De conclusies zoals die door de Rekenkamercommissie Den Helder in het eindrapport onder A t/m 
F worden beschreven en met betrekking tot het onderzoek naar het Armoedebeleid en de 
Schuldhulpverlening worden getrokken te onderschrijven.
Op hoofdlijnen zijn die conclusies:
A - De doelstellingen van beleid zijn vooral gericht op preventie, toegankelijkheid en gebruik. 
Activering is onderbelicht.
B - Het beleid is nog sterk gericht op inkomensondersteuning. 
C - De doelstellingen en maatregelen rond het tegengaan van armoede onder kinderen zijn adequaat. 
Maatregelen rond monitoring van deze doelstellingen ontbreken echter.
D - Maatregelen rond schulden zijn vooral gericht op verbetering schulddienstverlening.
E - De uitvoering van het beleid blijft achter. Daar waar maatregelen wel worden uitgevoerd heeft de 
gemeente slechts beperkt zicht op de voortgang ervan. 
F - De uitvoering van beleid is belegd bij een aantal maatschappelijke organisaties. De gemeente 
stuurt daarbij niet of nauwelijks op resultaat, wel op inzet en inspanning. 

 

 

2. De aanbevelingen zoals de Rekenkamercommissie Den Helder deze in het eindrapport over het 
Armoedebeleid en de Schuldhulpverlening met betrekking tot het beleid onder 1 t/m 5 heeft verstrekt 
en ten aanzien van de monitoring en sturing onder 1 t/m 5 heeft verstrekt over te nemen.
Ten aanzien van het beleid zijn de aanbevelingen:

1. Behoud de sterke kanten van beleid, waarbij het beleid een adequate vertaling is van de 
probleemanalyse voor de gemeente Den Helder.

2. Besteed meer aandacht aan een activering van het armoedebeleid en een integrale aanpak 
met de aanpalende beleidsterreinen participatie en economisch beleid.

3. Vul de uitgangspunten van beleid die ingaan op het tegengaan van versnippering en 
vereenvoudiging van procedures beter in. De gemeente zou daarbij meer invulling kunnen 
geven aan zijn regierol in bijvoorbeeld Financieel Fit.

4. Richt inkomensondersteunende maatregelen vooral op de groepen uit de probleemanalyse. 
Maak ondersteuning van topsporters bijvoorbeeld geen onderdeel van het armoedebeleid.

5. Geef breder invulling aan het uitgangspunt van beleid om te investeren in kinderen en 
jongeren. Formuleer daarbij niet alleen beleid op kinderen, maar ook voor jongeren.
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Ten aanzien van de monitoring en sturing zijn de aanbevelingen:

1. De gemeente werkt grotendeels met SMART doelstelling voor beleid. Focus naast de 
algemene doelstellingen op scherpe doelstellingen per maatregel of ingezet instrument.

2. Stel bij het opstellen van beleid indicatoren op die inzicht geven in de resultaten van beleid. 
Doe dit zowel op hoofdlijnen als voor de meer specifieke doelstellingen per maatregel.

3. Zorg voor een adequate aansturing van externe partijen die onderdelen van het beleid 
uitvoeren. Maak daar waar mogelijk output afspraken in termen van bereik of op te leveren 
producten. Monitor deze afspraken via voortgangsgesprekken en verantwoordingsinformatie. 
Beperk het contact met externe partijen niet tot het uitvoeringsniveau.

4. Zorg ook voor inzicht in de resultaten van de organisaties waar de gemeente alleen middels 
een instandhoudingssubsidie een relatie mee heeft. Bijvoorbeeld door middel van jaarlijkse 
evaluatiegesprekken

5. Evalueer jaarlijks de resultaten van beleid aan de hand van de hoofddoelstellingen en op de 
doelstelling per maatregel. Stel bij waar nodig. Rapporteer hierover kort in een 
hoofdlijnennotitie aan de raad. 

3. De twee aanbevelingen zoals deze in het kader van dit onderzoek door de Rekenkamercommissie 
worden gegeven ten aanzien van de rol van de raad over te nemen. 

Aanbevelingen ten aanzien van de Rol van de raad

1. Zorg dat de raad haar controlerende taak ten aanzien van het armoede en schuldenbeleid 
beter kan uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat de verantwoording aan de raad niet beperkt 
blijft tot het benoemen van maatregelen die al dan niet zijn uitgevoerd.

2. De informatie aan de raad moet daarvoor meer het karakter krijgen van een evaluatie, waarbij 
inzicht wordt gegeven in de resultaten van het beleid op hoofdlijnen. De raad moet zich daarbij 
kunnen richten op het bijstellen van de kaders naar aanleiding van de resultaten van beleid.
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