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Krijgen we onze inwoners uit de armoede 
en schuldenvrij?

In deze presentatie nemen wij u mee in de stand van zaken.

We volgen de lijnen van het programma ‘’Meedoen! – een vuist tegen 
armoede’’:

- Toegang en bereik
- Minimaregelingen
- Kinderen- en jongerenvoorzieningen
- Armoede/schulden en laaggeletterdheid
- Schuldhulpverlening
- Rapport RKC



Toegang en bereik

- Door Erna Molenaar, regisseur wijkteams/wijkgericht werken



Toegang en Bereik

1. Sociale Wijkteams Nieuw Den Helder, Julianadorp, de Schooten en Stad binnen de Linie zijn 
gestart
 We doen wat wél kan binnen Corona beperkingen
 Wekelijks integrale casuistiek/nieuwe aanmeldingen 
 Leren van elkaar en integraal kijken naar alle leefgebieden; dus ook naar mogelijke vragen op het 

gebied van schulden, omgaan met geld, administratie, sociale voorzieningen

2. Integrale toegang in ontwikkeling
 Klantreis armoede en schuldpreventie als “leermoment”
 In de schoenen van de hulpvrager gaan staan
 Toegang inrichten op integraal verkennen; wat is aan de hand, wat is nodig, van wie, integraal 

organiseren van zorg





Minimaregelingen/bijzondere bijstand
Kind- en jongerenvoorzieningen

Door: Annet Onderweegs, teammanager Zorg



Minimaregelingen/
bijzondere bijstand

- De beleidsregels Bijzondere Bijstand zijn van 12 teruggebracht naar 1!

- Bevat richtlijnen wat van de aanvrager verwacht wordt en wat door de 
gemeente geleverd wordt.

- Armoedeval kindpakket, 5 x toegepast.

- Uitstroompremie: 21 x toegekend (2020).



Besteding kindpakket 2017-2020

jaar Totaal bestedingen
€

Stijging
%

2017 215.994,-  
2018 228.065,- 5,6
2019 254.424,- 11,6
2020 257.505,- 1,2





Relatie armoede/schulden en 
laaggeletterdheid



Begrijpelijke taal:

Hertalen van alle fysieke en digitale informatie is gaande, continu proces voor de 
gehele organisatie. Onderdeel programma excellente dienstverlening.

Leesniveau gemiddelde Nederlander Communicatie overheid









Ambities 2021

Lezen en schrijven is voor iedereen vanzelfsprekend
 



Schuldhulpverlening

Door: Annet Onderweegs, teammanager Zorg



Uitvoeringsplan SHV
‘De cirkel is rond’



 

Uitbreiding Team SHV .

Integrale oppak casuïstiek.

Laaggeletterdheid .



 

Informatievoorziening .

Informatie-vindplaatsen .

SMS-en met klanten



 

Ondersteuning .

thuisadministratie

Voorlichting jongeren

Financieel Fit – RIS .



 

Budgetcoaching .

Voortgangsgesprekken .

Adviesrecht



 

Screening klanten .

bijzondere bijstand 



Uitgaven beschermingsbewind 2015-2020

Jaar Uitgaven 
beschermings-

bewind
€

Uitgaven 
bijzondere 

bijstand
€

Aandeel

 
%

2015 1.143.593,- 2.164.120,- 53
2016 1.332.593,- 2.915.837,- 46
2017 1.391.717,- 2.778.515,- 50
2018 1.572.948,- 2.952.004,- 53
2019 1.604.170,- 3.037.858,- 53
2020 1.545.053,-  3.178.715,-  49



















Effecten van beleid

Hoe kunnen de resultaten van beleid meetbaar gemaakt worden?

Welke nieuwe mogelijkheden van beleidsmonitoring zijn er?
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