
Addendum rekenkamerrapport Armoede, een voortdurende zorg (maart 2016) 
 

 

Beantwoording vragen gesteld tijdens de informatieve raadsbehandeling d.d. 31-03-2016 

Tijdens de informatieve raadsbehandeling van het het rapport “Armoede, een voortdurende zorg”op 

31 maart 2016 is er nog een drietal punten ter discussie gebleven. De rekenkamer heeft toegezegd 

hierop schriftelijk te zullen reageren. 

 

Doeltreffendheid 

Bij de beoordeling van de doeltreffendheid kan onderscheid worden gemaakt tussen kwalitatieve en 

kwantitatieve doeltreffendheid. De kwaliteit van beleid is vooral beschrijvend van aard en geeft aan 

welke maatschappelijke effecten bereikt moeten worden met het beleid. Het antwoord op deze 

vraag is afhankelijk van politieke, maatschappelijke en culturele aspecten. De rekenkamer wil zich 

geen oordeel aanmatigen over politieke keuzes van de raad en daarom is de doeltreffendheid in het 

rapport toegespitst op de kwantitatieve aspecten.  

Er is een analyse gemaakt van de mate waarin de gemeente er via de uitvoering in is geslaagd de 

gewenste effecten te bereiken. De gewenste effecten moeten dan wel meetbaar zijn. Bij de analyse 

van de rekenkamer is vooral gekeken naar de aard en de omvang van de doelgroepen, de mate 

waarin deze worden bereikt en het daadwerkelijke gebruik van regelingen en voorzieningen. Als niet 

bekend is hoe de aard en de samenstelling van de verschillende doelgroepen is, kan moeilijk iets 

worden gezegd over de aantallen cq. de percentages die worden bereikt. 

 

Subsidie Voedselbank 

Uit nader onderzoek is gebleken dat aan de Voedselbank vanaf 1 augustus 2015 t/m 31 december 

2018 een subsidie is toegekend van € 10.000,- per jaar, te starten vanaf 1 januari 2016. Voor het jaar 

2015 bedroeg de subsidie € 2.016,67. De raad is daarvan middels raadsmededeling 2015-71 op 13 juli 

2015 van op de hoogte gebracht. De Voedselbank is van dit besluit middels een brief van 3 juni 2015 

geïnformeerd. Helaas is deze onjuistheid niet aan het licht gekomen tijdens het ambtelijk wederhoor. 

 

Kwijtschelding 

In het rapport Armoede, een voortdurende zorg staat op blz. 14 onder 4.1.1. te lezen dat bij toekenning 

van kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen dit automatisch ook zou gelden voor 

waterschapslasten en zuiveringsheffing. Dit laatste werd tijdens de bespreking op 31 maart 2016 in 

twijfel getrokken. Uit mededeling 2014-96 van het college blijkt dat dit in ieder geval in oktober 2014 

(nog) niet mogelijk was, omdat de kwijtscheldingsnormen van het Gemeentschappelijk 

Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) niet overeenkwamen met die van de gemeente 

Doetinchem. Uit de mededeling blijkt dat GBLT in 2015 wilde onderzoeken of het mogelijk was om 

voor gemeenten maatwerk te leveren. De raad zou over de uitkomsten op de hoogte worden 

gehouden. 

 

Tot slot 

De rekenkamer merkt tot slot op dat de opmerkingen over de subsidie aan de Voedslebank en de 

kwijtschelding geen invloed hebben op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport Armoede, een 

voortdurende zorg. 
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