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Kennis te nemen van 
de evaluatie van het armoedebeleid 2020. 
 
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 dat we ieder jaar deze punten evalueren en deze evaluatie met u 
delen.  
 
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 2020 
weergegeven. Hieronder lichten we de belangrijkste punten uit de factsheet toe. 
 
Corona en het armoedebeleid 
De verspreiding van het coronavirus had invloed op de uitvoering van het armoedebeleid. 
Sommige (nieuwe) initiatieven waren nu lastig op te zetten en uit te voeren. Er was een 
grotere investering nodig om het contact met inwoners op een goede manier te leggen en 
te onderhouden. In de factsheet is te zien dat de deelname aan een aantal regelingen in 
2020 iets is teruggelopen. Door de beperkende maatregelen is er met name minder 
gebruik gemaakt van het Meedoenarrangement.  
We hebben in het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de Rondkomers campagne, 
waarmee we inwoners bewust probeerden te maken van de mogelijkheden die er zijn. De 
verwachting is dat er in de komende tijd meer inwoners door de gevolgen van de 
coronacrisis in armoede en/of schulden terecht gaan komen. We schatten in dat deze 
gevolgen in de loop van 2021 zichtbaar gaan worden. We staan klaar om deze inwoners 
goed te ondersteunen. 
 
Maatwerk binnen de schulddienstverlening 
We streven er binnen de schulddienstverlening naar om maatwerk te leveren en de 
inwoners te bieden wat ze nodig hebben. Dit doen we doorgaans door persoonlijke 
intakes en vervolgens door met regelmaat contact te onderhouden met deze inwoners. 
We toetsen hierbij dan met regelmaat de financiële zelfredzaamheid en passen hier onze 
dienstverlening op aan. Tijdens deze coronaperiode is dat een hele opgave geweest voor 
onze consulenten en hebben sommige werkzaamheden een hele andere dimensie 
gekregen. Meer dan ooit werd letterlijk maatwerk geleverd. Gelukkig hebben veel 
inwoners weer stappen weten te zetten naar (maximale) financiële zelfredzaamheid. 
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Het Meedoenarrangement 
Zoals gezegd, zijn de gevolgen van het coronavirus duidelijk terug te zien binnen het 
Meedoenarrangement. Veel sportieve en culturele activiteiten konden geen doorgang 
vinden, waardoor er ook veel minder gebruik is gemaakt van het Meedoenarrangement. 
 
Pilot EnergieArmoede 
De werkwijze binnen de succesvolle pilot ‘Grip op energie’ is in 2020 voortgezet en het 
aantal deelnemers is op dit moment al verdubbeld. We streven ernaar om minimaal 
100 huishoudens uit budgetbeheer deel te laten nemen aan dit project. 
 
Vervolg 
In 2021 vindt er een uitgebreide evaluatie plaats van het armoedebeleid in onze 
gemeente. De resultaten zullen worden betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe 
uitvoeringsagenda armoedebeleid. 
 
Bijlage 
1. factsheet armoedebeleid 2020 
 


