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BETREFT: beeldvormende raad 15-1-2020; inspraak evaluatie armoedebeleid 2019 
 
 
Voorzitter, leden van de gemeenteraad, 
 
Graag geeft de SR gehoor aan uw uitnodiging om deel te nemen aan de beeldvormende 
raadsvergadering rond de evaluatie van het armoedebeleid 2019. Deze inspraak is voorbereid door 
een aantal van onze leden, en ik sta hier dan ook namens de hele SR. 
 
Als eerste punt zouden wij onder uw aandacht willen brengen de vraag naar de effectiviteit van het 
huidige armoedebeleid. Met vele mensen gaat het de laatste jaren weer wat beter, maar uit de 
rapportage van het CBS uit december 2019 blijkt, dat het percentage huishoudens in langdurige 
armoede niet afneemt; in Doetinchem is het percentage stabiel 3,3%, ongeveer het landelijk 
gemiddelde. De Voedselbank Doetinchem heeft meer klanten dan ooit, en voor het eerst krijgt de VB 
nu ook klanten die niet meer na 3 jaar kunnen uitstromen: ouderen met alleen AOW of een klein 
pensioen die vanwege de stijgende vaste lasten structureel niet meer kunnen rondkomen. Daarom 
vragen wij extra aandacht voor de huurverhogingen die Sité aan haar huurders doorberekent; die 
blijkt fors hoger te zijn (3,9%) dan in de prestatieafspraken tussen Sité en gemeente als streefcijfer zijn 
genoemd (2,6%). Dat staat niet in deze evaluatie maar is wel van groot belang op langere termijn; 
evenals de pilot rond energie armoede. 
 
Tweede discussiepunt blijft de deelname aan allerlei lokale regelingen. In de factsheet armoedebeleid 
2019 van het College lijkt het erop of we redelijk tevreden achterover kunnen leunen; er gebeurt veel. 
Zonder twijfel. De Doetinchemse regelingen zijn op zich niet slecht. Maar bijvoorbeeld de deelname 
aan het Meedoenarrangement door ouderen is echt onder de maat. Dat vergt nader onderzoek over 
het aanbod, de toegankelijkheid van de informatie en de procedure om deel te nemen. Ook de 
constatering dat bij speerpunt 5 alle ouderen met loonbeslag zijn bereikt is wel erg vaag. Om hoeveel 
ouderen gaat het eigenlijk? En waarom bleef succes achter? Uit het in opdracht van Voedselbank 
Montferland door Domenie uitgevoerde onderzoek blijkt dat, zeker op het gebied van de 
toegankelijkheid, verbeteringen mogelijk zijn. 
Het is al jaren bekend dat met de schuldhulpverlening slechts het topje van de ijsberg wordt bereikt. 
Het taboe rond financiën is een groot maatschappelijk probleem. Om een voorbeeld te geven bij 
speerpunt 3, de vroegsignalering: het is niet voldoende om alleen het aantal matches te monitoren; 
205 lijkt veel. Maar hoeveel Doetinchemers zijn er feitelijk met betalingsachterstanden ten aanzien van 
huur, zorgkosten en/of energielasten? 
 
Als derde punt noemen wij het bereik van volwassenen. De gemiddelde schuld van mensen die bij het 
Bureau voor Financiële Ondersteuning aankloppen is nog steeds enorm. Ook het bereiken van ZZP’ers 
blijkt telkenmale best lastig. Prima dat er een actieve coalitie tegen de armoede is opgericht. Maar hoe 
kunnen we het voortbestaan van deze coalitie borgen? Nu wordt er veel gefinancierd met incidentele 
fondsen, met name de activiteiten voor jongeren. Maar voor volwassenen is dat veel minder 
vanzelfsprekend. De deelnemers aan de coalitie stellen wel gratis uren cq. menskracht beschikbaar 
maar geen werkbudget om daadwerkelijk activiteiten te financieren die geld kosten (PR, inhuur 
derden, enz). Als een goed functionerende coalitie een speerpunt is, dan hoort daar tegenover toch 
ook een werkbudget te staan? 
 
Als laatste stellen wij de vraag over de rol van de SR. De sociale raad is niet betrokken geweest bij deze 
evaluatie, terwijl Juist bij een dergelijk onderwerp, dat vele mensen in hun leven raakt, het van belang 
is voeling te houden met de ervaring van de cliënten. Het idee van een te houden informatieve 
raadsbijeenkomst wordt door ons van harte ondersteund. Wij vragen U om hiervoor naast de SR, ook 
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organisaties uit te nodigen zoals de Voedselbank, de MiniMannaMarkt, het PAD, de Sociale 
Raadslieden en de vrijwilligers financiële ondersteuning. 
 
namens de Sociale Raad 
 
 
 
Peter Bob Peerenboom, 
Voorzitter Cliëntgroep Werk, Inkomen & Armoedebestrijding 


