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Betreft: Advies Armoedebeleid Arm in Arm

Geacht college,
Op 2-10-2018 ontving de Wmo-raad het concept beleidsplan “ Arm in Arm “ na een verzoek
daartoe gedaan te hebben op de thema bijeenkomst omtrent Armoede van 26 -09-2018.
Tot zover reikt de betrokkenheid van de Wmo-raad bij de totstandkoming van het document.
De bespreking van dit stuk vond plaats in de Wmo-raad vergadering van 14-11-2018.
Wij omarmen de uitgangspunten uit het concept.
Verder moet het concept beleidsplan “ Arm in Arm “ o.i. vanuit de doelstellingen inzicht op
hoofdlijnen geven, hoe, in welk tijdsbestek en met welke middelen het armoedebeleid vorm
gegeven gaat worden. In dit concept beleidsplan is dit onvoldoende duidelijk gemaakt.
De doelstellingen zijn niet of te mager verwoord. De doelstellingen zijn ook veelal niet
gerelateerd aan de probleemstellingen. De actiepunten zijn te algemeen en bijbehorende
gewenste resultaten zijn niet, te mager of in zwakke relatieve termen benoemd.
Ter illustratie twee voorbeelden uit het concept beleidsplan:
Actie

Samenwerking met
Sociaal Wijkteam
versterken

Doel
Professionals in wijkteams
staan dichtbij de
mensen om wie het gaat.
Veel mensen melden
zich met vragen over
financiën. Blijven
samenwerken is daarom
van cruciaal belang

Uitwerking gereed

Doorgaand proces.

Actie
Vereenvoudigen aanvragen
en uitvoering
minimaregelingen.

Doel
Het bereik van de
minimaregelingen vergroten
om zo meer mensen te
kunnen helpen.

Uitwerking gereed
Een start is gemaakt in
2017 met het project
Dereguleren, dit wordt
voortgezet.

Het lopende project wordt zonder aanvullende uitleg voortgezet terwijl sinds 2017 geen of te
weinig resultaat geboekt werd (zie inleiding) met het terugdringen van de bureaucratie.
De gewenste gereeddatum blijft onbenoemd.

Samenvattend, de Wmo-raad adviseert het College het concept beleidsplan “ Arm in
Arm“ te laten herzien en herschrijven tot een volwassen en richtinggevend document.
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