Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6
Doetinchem, 29 juni 2016

Rekenkameronderzoek armoedebeleid
Te besluiten om:
1. Het college te verzoeken de door de raad uitgesproken zienswijzen op de aanbevelingen uit het
rekenkameronderzoek Armoede, een voortdurende zorg mee te nemen in de voorbereiding op het
nieuwe armoedebeleidsplan.
2. Het college te verzoeken daartoe uiterlijk begin 2017 een overzicht te overhandigen aan de raad
met daarin de zienswijzen van de verschillende raadsfracties en de wijze waarop het college denkt
deze mee te nemen in het nieuwe armoedebeleidsplan.
Context
Op 31 maart 2016 heeft de rekenkamer haar rapport Armoede, een voortdurende zorg aan u
aangeboden. Volgens de werkwijze met rapporten van de rekenkamer, komt het rapport daarna op
de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering. Vooruitlopend hierop hebt u aan het college
gevraagd reeds te reageren op de aanbevelingen uit het rapport. De reactie van het college was
onderwerp van gesprek tijdens de beeldvormende raad van 23 juni 2016. In die beeldvormende raad
heeft ook het Platform Armoedebestrijding Doetinchem gereageerd op het rekenkameronderzoek
en lag de reactie van de sociale raad ter inzage.
Beoogd effect
Het beoogde effect van dit raadsvoorstel kent twee niveaus. Uiteindelijk is het doel om te komen tot
een doeltreffender en doelmatiger armoedebeleid. Dit doel kan bereikt worden door het geven van
een goed vervolg aan het rekenkameronderzoek.
Argumenten
1.1. College is het niet eens met de algemene conclusie uit het rekenkameronderzoek
De rekenkamer concludeert in zijn rapport Armoede, een voortdurende zorg dat het beleid niet
doeltreffend is en onvoldoende doelmatig wordt uitgevoerd. Het college herkent deze
conclusie niet en stelt dat dit wellicht komt door een verschil in inzicht en visie op de
armoedebestrijding tussen de rekenkamer en het college. Daar waar, volgens het college, de
rekenkamer armoedebestrijding ziet als inkomensondersteuning voor specifieke doelgroepen,
ziet het college zelf armoedebestrijding als een bredere vorm van ondersteuning bedoeld om
inwoners volop mee te laten doen aan de samenleving.
1.2.

College is het maar deels eens met de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek
Samenhangend met de algemene conclusie formuleert de rekenkamer zeven aanbevelingen om
het armoedebeleid in Doetinchem doeltreffender en doelmatiger te maken. Het college
bespreekt in zijn reactie deze aanbevelingen. Overeenkomstig zijn reactie op de algemene
conclusie van de rekenkamer, is het college het niet eens met een groot deel van de
aanbevelingen. Daar waar het college zich wel kan vinden in een (onderdeel van een)
aanbeveling neemt het college die over:
- Het college onderzoekt dit jaar waarom de deelname aan het Meedoenarrangement onder
de doelgroep inwoners van 65 jaar en ouder achterblijft ten opzichte van de prognose.
- Het college zorgt voor consistente informatie aan de gemeenteraad over de besteding van
middelen voor het armoedebeleid.
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2.1.

College komt in 2017 met een voorstel voor een nieuw armoedebeleidsplan
Het huidige armoedebeleidsplan loopt tot 2018. Het college is voornemens om in 2017 met
een voorstel voor een nieuw armoedebeleidsplan te komen. Conform zijn reactie op de
aanbevelingen van de rekenkamer zal het college de uitkomsten van het rekenkameronderzoek
Armoede, een voortdurende zorg daarin maar in beperkte mate meenemen.

Kanttekeningen
1.1. De sociale raad en het Platform Armoedebestrijding Doetinchem hebben gereageerd op het
rekenkameronderzoek
Per brief en tijdens de beeldvormende raad van 23 juni hebben de sociale raad en het Platform
Armoedebestrijding Doetinchem gereageerd op het rekenkameronderzoek Armoede, een
voortdurende zorg. Beiden zien het rekenkameronderzoek als een aanmoediging om het proces
van armoedebestrijding verder vorm te geven, ook al plaatsen ze kanttekeningen bij de
algemene conclusie uit het onderzoek dat het armoedebeleid in Doetinchem niet doeltreffend
en onvoldoende doelmatig is.
1.2.

Jaarverslag armoedebestrijding 2015
In juni 2016 heeft het college u geïnformeerd over het jaarverslag armoedebestrijding 2015.
Enkele uitkomsten uit het jaarverslag vragen om verder onderzoek. Het college komt hierop
terug bij de voorbereidingen voor het nieuwe beleidplan armoedebestrijding. Het gaat om:
- niet meedoen aan activiteiten wegens geldgebrek, ondanks het Meedoenarrangement en
- laag gebruik van schulddienstverlening.

Vervolg
Wij verzoeken u uw zienswijze op de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Armoede, een
voortdurende zorg naar voren te brengen, mede op basis van de reacties van het college, de sociale
raad en het Platform Armoedebestrijding Doetinchem. Het college kan uw zienswijzen dan
meenemen in de voorbereiding op het nieuwe armoedebeleidsplan, dat gepland staat voor 2017.
Bijlagen
- Rekenkamerrapport Armoede, een voortdurende zorg;
- Reactie college op rapport rekenkamer;
- Reactie sociale raad op rapport rekenkamer.
De griffier,

De voorzitter,

drs. B.P.M. Janssens

dr. J.M.E. Traag

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over rekenkameronderzoek armoedebeleid;
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
besluit:
1. Het college te verzoeken de door de raad uitgesproken zienswijzen op de aanbevelingen uit het
rekenkameronderzoek Armoede, een voortdurende zorg mee te nemen in de voorbereiding op het
nieuwe armoedebeleidsplan.
2. Het college te verzoeken daartoe uiterlijk begin 2017 een overzicht te overhandigen aan de raad
met daarin de zienswijzen van de verschillende raadsfracties en de wijze waarop het college denkt
deze mee te nemen in het nieuwe armoedebeleidsplan.
Aldus besloten in zijn vergadering van 7 juli 2016,

, griffier

, voorzitter

