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Kennis te nemen van 

1. De evaluatie van het armoedebeleid 2019.  
 
Context 
Eind 2018 is er een presentatie gegeven aan de gemeenteraad waarin de uitgangspunten 
en prestatie-indicatoren van het armoedebeleid zijn toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst 
hebben we aangegeven eind 2019 een evaluatie te delen over dat jaar.  
 
Kernboodschap 
We hebben de evaluatie van het armoedebeleid vormgegeven in één factsheet. 
In de factsheet zijn de resultaten van het Armoedebeleid weergegeven. Tevens wordt aan 
de rechterzijde van de sheet de stand van zaken van onze speerpunten over 2019 
weergegeven. 
Hieronder lichten we ter aanvulling de punten uit de factsheet nog kort toe. 
 
Deelname regelingen: 
We zien nog altijd een toename in het aantal dossiers binnen de schulddienstverlening, 
toch blijft het aantal reguliere intakes achter bij onze prognose. I.o.m. onze ketenpartners 
die zorgen voor de toeleiding proberen we dit te verklaren. Met nieuwe initiatieven lukt 
het wel om verschillende doelgroepen beter in beeld te krijgen, zoals de jongeren.  
 
Producten schulddienstverlening 
We hebben een breed scala aan diensten binnen onze schulddienstverlening. We bieden 
maatwerk aan elke inwoner die zich meldt of die we d.m.v. één van onze (preventieve) 
initiatieven weten te vinden. De stijging van het aantal ingezette producten blijft nog 
altijd zichtbaar. Er komt binnen onze dienstverlening nadrukkelijk naar voren dat de 
complexiteit van de dossiers toeneemt. De casuïstiek heeft vaak een lange geschiedenis 
waarin diverse problemen spelen en/of hebben gespeeld.  Dit maakt het vinden van een 
oplossing soms erg lastig. De inwoners met een dossier bij de gemeente spreken we met 
regelmaat over de voortgang. Dit doen we door hercontrolegesprekken te voeren. Hierbij 
bekijken we of de dienstverlening nog altijd passend is of dat er op- of afgeschaald moet 
worden. De hercontroles linken we aan de financiële zelfredzaamheid van onze cliënt.  
 
Financiële zelfredzaamheid 
In 2019 hebben we 138 cliënten voor de 3de keer getoetst op hun financiële 
zelfredzaamheid. Uit de afbeelding op de factsheet is op te maken dat de gemeente er 
behoorlijk in slaagt om inwoners financieel zelfredzamer te maken. De afbeelding laat 
óók duidelijk zien dat we een groep cliënten in het bestand hebben die nooit volledig 
financieel zelfredzaam zullen zijn en die altijd ondersteuning nodig blijven hebben. De 
dienstverlening van de gemeente is er wel op gericht dat we cliënten zoveel mogelijk zelf 
laten doen. We zijn er ons van bewust dat hier ook een maximum aan zit.  
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Meedoenarrangement 
We zien nog altijd een stijging in het aantal aanmeldingen binnen het 
Meedoenarrangement. Het aantal ouderen neemt mondjesmaat toe, het streefpercentage 
van 30% wordt hierbij niet gehaald. Ook dit jaar zijn er weer verschillende initiatieven 
ontplooid om meer ouderen deel te laten nemen aan het Meedoenarrangement. Helaas 
hebben deze tot nu toe weinig effect op het deelnamecijfer. Het aantal jongeren stijgt 
wel, maar ook hierbij merken we nu dat de forse stijging eruit is. Daarnaast zien we nog 
een behoorlijk grote groep die zich wel aanmeldt, maar vervolgens geen bestelling 
afneemt. In deze groep gaan we ons aankomend jaar meer verdiepen.  
 
 
Speerpunten 2019: 
 

1. Er is in Doetinchem een actieve coalitie tegen armoede. 
Vanaf het voorjaar van 2019 hebben 5 grote partijen in Doetinchem een coalitie 
tegen armoede opgezet; ‘de Rondkomers’. Deze coalitie bestaat uit 
afgevaardigden van het Buurtplein, Laborijn, UWV, Platform Armoedebestrijding 
Doetinchem en de gemeente Doetinchem. Door meer samen te werken lukt het 
ons beter om projecten op te starten en succesvol weg te zetten. Samen hebben 
we het doel om het taboe rondom armoede te doorbreken. 
 

2. Er is een gezamenlijk aanbod op het gebied van voorlichting en bewustwording bij 
de jeugd.  
Op 7 juli is het theaterstuk ‘grip op geld’ gelanceerd. Deze voorstellingen zijn 
vanuit de Rondkomers samen met de Gruitpoort en theatergroep Grid Goud tot 
stand gekomen. Inmiddels draait de voorstelling voor het voortgezet onderwijs en 
het Graafschap College.  
 

3. Structurele werkwijze Vroegsignalering en samenwerking met ‘Vindplaats 
Schulden (VPS)’. 
We werken samen met VPS en iedere maand gaan Buurtcoaches aan de deur bij 
inwoners die meerdere betalingsachterstanden hebben. Dit heeft voor dit jaar 205 
zogenoemde matches opgeleverd. 

 
4. Gemeente Doetinchem biedt zelf beschermingsbewind aan. 

Vanaf de zomer van 2019 biedt de gemeente ook zelf beschermingsbewind. 
Sindsdien hebben we 15 zaken opgepakt. Door beschermingsbewind toe te 
voegen heeft de gemeente alle onderdelen van inkomensbeheer onder één dak.  
Maatwerk bieden aan inwoners en het beheersen van het kostenaspect in de 
toekomst zijn de belangrijkste redenen voor dit totaalplaatje. 
 

5. We werken samen met SVB (sociale verzekeringsbank) en bereiken daardoor meer 
ouderen die het financieel lastig hebben. 
We hebben een pilot gedraaid met de SVB en hierin alle ouderen benaderd bij wie 
loonbeslag werd gelegd op de AOW-uitkering. Deze ouderen hebben we onze 
hulp aangeboden. Qua aantallen bleef het succes van deze pilot wat achter, we 
kijken nu wel verder naar andere mogelijkheden als het gaat om samenwerking.  
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6. We draaien samen met het energieloket een pilot op het gebied van 
energiearmoede. 
Een twintigtal huishoudens doen actief mee in deze pilot. De pilot is een 
samenwerking tussen Sité Woondiensten, AGEM en de gemeente Doetinchem. 
Tijdens deze pilot leren we huishoudens met een laag besteedbaar inkomen 
bewust omgaan met energie, sturen we op het gedrag en ondersteunen wij bij 
energiebesparende maatregelen.  
 

7. Samenwerking met WSP (werkgevers servicepunt) is intensiever en/of meer 
samenwerking met werkgevers. 
Door de verschillende doelstellingen en taken blijft het lastig structurele 
samenwerking met het WSP en/of werkgevers op te starten in het kader van 
werknemers en schulden. We hebben binnen de Rondkomers besloten om dit een 
doel te laten zijn voor 2020. Dus een gezamenlijke aanpak vanuit UWV, Laborijn, 
Buurtplein, het PAD (Platform Armoedebestrijding Doetinchem) en de gemeente.  
 

8. Aanbod sluit beter aan bij laaggeletterden. 
We proberen binnen de schulddienstverlening de inwoners zoveel mogelijk ‘live’ te 
spreken. Geen lange brieven met allerlei opdrachten, maar korte 
voortgangsgesprekken. We adviseren inwoners hierbij altijd om een extra 
toehoorder mee te nemen.  
Daarnaast heeft de gemeente een map ontwikkeld die als naslagwerk dient voor 
de dienstverlening.  
 

9. Het aanbod voor ondernemers wordt verder onderzocht en eventueel uitgebreid. 
We houden ons aan de wettelijke kaders op het gebied van ondernemers en 
schulden. Echter willen we ons aanbod professioneler maken en hierin beter 
samenwerken met BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). In 2020 krijgen 
onze ideeën een vervolg.  

  
Vervolg 
Ook voor 2020 zullen wij nieuwe speerpunten vormgeven. Met deze speerpunten springen 
we weer in op de nieuwe ontwikkelingen binnen het armoedebeleid. 

Daarnaast biedt het college aan om in het eerste kwartaal van 2020 een 

informatieve raadsbijeenkomst te organiseren over armoedebeleid, i.s.m. enkele 

uitvoerende organisaties.  
 
 
Bijlagen 
Factsheet: Evaluatie Armoedebeleid 2019  
 


