
Samenleving

INKOF : 18GR0

11
353 i R

ílül
ea: 09/08/2018ìmìzj

Casenummer:ilí Raadslid of-leden |B-IN
FO: ļ n.v. ,, RvO svr

Oriffie gemeente Houten

Onderdoor 25
Postbus 30, 3990 DA Houten 
Telefoon 030 639 26 11 
Fax 030 639 28 99 
E-mail: gemeentehuis@houten.nl 
Internet: www.houten.nl

De fractie van de SGP 
T.a.v. de heer Pascal Ooms

a
0)

3
O
X

O
C
0)
Ē
lí
bn

Datum Uw kenmerk Uw brief van
3 augustus 2018 \8 b&v 'S'lO 12 juli 2018

Ons kenmerk Bijlagen

Onderwerp
Beantwoording schríftelijke vragen over de besteding en effecten van het armoedebeleid

Geachte heer Ooms,

Op 12 juli 2018 heeft u ons schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van 
orde met als onderwerp “onderbesteding en effecten armoedebeleid gemeente Houten”.

Vraag 1: Als wij terugkijken op de afgelopen vier járen, welke verklaring geeft u dan voor het 
feit dat er steeds sprake is van overschotten?
Antwoord:
De ontstane overschotten hebben over de afgelopen járen verschillende redenen gehad. Zoals in de 
beleidsnota van het armoedebeleid (vastgesteld door de raad op 6 juli 2017) is beschreven, is het 
ontwikkelen van armoedebeleid een continu proces waaruit verschillende regelingen, initiatieven en 
netwerken zijn ontstaan. Deze maatregelen zijn genomen om opkomende lacunes te dichten.
In het verleden is echter te weinig gekeken naar hoe regelingen breder op de bestrijding van armoede 
ingezet konden worden. Daardoor is in 2014 en 2015 geld op armoede- en schuldenbeleid niet 
(geheel) ingezet. Dit heeft ook te maken met de oprichting van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) in 
2013, waarbij een belangrijk onderdeel van de uitvoering van het armoedebeleid, het minimabeleid, 
werd opgedragen aan WIL. Dit heeft veel tijd en afstemming nodig gehad.

In de jaarrekening van 2015 staat over de overschotten: “In 2015 hadden we vooral te kampen met 
veel dossiers waar achterstanden in waren. Er is prioriteit gegeven aan het inhalen van de 
achterstanden op deze dossiers. In de planning is herijking van het armoedebeleid doorgeschoven 
naar 2016. Bovendien is er sprake geweest van herverdeling van taken waardoor ook prioriteiten zijn 
gesteld."

In 2016 is er een bedrag van 6 87.000 aan bijzondere bijstand extra uitgegeven voor statushouders, 
waardoor er geen sprake was van een overschot.

Zoals wij u al per mail hebben geantwoord, hebben vooral begrotingswijzigingen op halfjaarprognoses 
van WIL een belangrijke rol gespeeld met betrekking tot “overschotten”. Gedurende het jaar verhoogt 
WIL op basis van halfjaarprognoses het budget voor bijzondere bijstand. Doordat uiteindelijk het 
gebruik gedurende het jaar toch achterblijft op deze prognoses, blijft dit geld “over”. Echter, het 
primaire budget dat de gemeente Houten begin van het jaar had vastgesteld, wordt ruim 
overschreden. Dit geeft dus een vertekend beeld.
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Over 2017 hebben wij u een uitgebreid antwoord via de mail gestuurd. Zoals u weet, hebben wij het 
volgende daarover aangegeven.
Na bekendmaking van de gelden voor kinderen in armoede hebben wij op 26 september 2017 een 
besluit genomen over hoe de gelden in te zetten voor 2017. Dat dit eind 2017 pas vastgesteld is, heeft 
te maken met het zorgvuldig doorlopen traject om hier een juiste invulling aan te geven.
Deze nieuw beschikbaar gekomen middelen zijn aanvullend op de al bestaande initiatieven en 
middelen. Er is in het voortraject in 2017 daarom met de doelgroep en onze partners veel energie en 
tijd gestoken in het inventariseren van de behoeften, aanbod en haalbaarheid van de verschillende 
ideeën. Gezien het korte tijdsbestek is het hierdoor niet gelukt om het volledige bedrag in 2017 met 
onze partners een goede passende invulling te geven. Dit is toen ook al gecommuniceerd met de 
raad.

Ook over de gelden voor het intensiveren van het armoedebeleid zijn we na vaststelling op 4 juli 2017 
met onze partners in gesprek gegaan. Ook hierbij geldt dat het door het korte tijdsbestek niet mogelijk 
was om het totale bedrag op een juiste wijze conform ons nieuwe beleid in te zetten.

Vraag 2: Is het college bereid het preventiebeleid nog eens onder de loep te nemen met lokale 
partners? En zo ja op welke termijn?
Antwoord:
Voor het vaststellen van het armoedebeleid in 2017, en de doelstellingen en speerpunten daarvan, is 
uitgebreid en intensief gesproken met alle verschillende partners in het veld, waaronder Van 
Houten&co, Schuldhulpmaatjes, Viveste, het Taalhuis, WIL en Stichting Leergeld Houten. Deze vaak 
uitvoerende organisaties hebben een belangrijke rol in het armoedebeleid, waarbij zij problemen 
signaleren en oppakken.
Ook nadien is er regelmatig contact met de verschillende partners geweest. Waar nodig en mogelijk 
passen we op basis van de gesprekken het beleid aan en/of bieden we (extra) ondersteuning. Dit is 
een continu proces. Wij onderstrepen het belang van preventie op armoede. Binnen het 
collegeprogramma dat we binnenkort met de raad bespreken, besteden we hier dan ook nadrukkelijk 
aandacht aan.

Naast gesprekken met onze lokale partners volgen wij ook de landelijke ontwikkelingen. In uw 
toelichting heeft u het over de ontwikkeling van een app door de gemeente Utrecht. Hiervan zijn wij op 
de hoogte. Hoewel deze app al in de media is aangekondigd, is deze nog volop in ontwikkeling. 
Gemeente Utrecht geeft aan dat zij niet verwacht de app daadwerkelijk op korte termijn in te kunnen 
zetten, behalve bij een pilotgroep.
Ook kaart u in uw toelichting het probleem aan van jongeren tussen 12 en 24 jaar die door 
onvoldoende leerwegondersteuning dreigen uit te vallen. In Houten is hiervan een signaal gekomen 
van Stichting Leergeld Houten, die daarbij heeft aangegeven dat dit een landelijk probleem is. Voor 
zover bij ons bekend, zijn hiervoor landelijk (nog) geen veelbelovende aanpakken ontwikkeld. Wel 
heeft dit onze aandacht.

Vraag 3: Er is met de herijking van het armoedebeleid een slag gemaakt met het verbeteren van 
meting van armoedebeleid. Bent u bereid het onderzoek van de VNG te betrekken bij de 
indicatoren en in het bijzonder te kijken naar de effecten van de minimapolis?
Antwoord:
Wii aaan sr vanuit dat u deelt op de rapportage “Onderzoek van de waarde van het instrument 
minimapolis” van Significant in opdracht van VNG, die wij u eerder bij de beantwoording van uw 
vragen per mail hebben toegezonden. Het onderzoek is ons dan ook bekend.

Het onderzoek geeft een analyse van de waarde van het instrument minimapolis en aanbevelingen 
voor duurzame toekomstscenario’s. Het geeft geen advies over hoe het effect van de polis te meten of
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hoe eventuele indicatoren op te nemen (behalve het bereik van de regeling). Hierdoor is het niet direct 
bruikbaar bij het opstellen van indicatoren voor de gemeente Houten.

Met betrekking tot de minimapolis concludeert het onderzoek: “Inzicht in de effectiviteit van het 
instrument als geheel is methodologisch gezien complex om te onderzoeken, omdat de effectiviteit 
van veel externe factoren afhankelijk is en bovendien op verschillende manieren te definiëren is.” In 
het onderzoek erkennen zowel de verschillende gemeenten als de verzekeraars dit. Het effect van de 
minimapolis is door de vele factoren dus moeilijk te meten.
Zoals in de e-mail aan u al aangegeven, willen wij de collectieve zorgverzekering voor minima wel zo 
effectief mogelijk aanbieden. Hiervoor voert onder andere Menzis tevredenheidsonderzoeken uit. 
Daarnaast voeren verschillende gemeenten met Menzis gesprekken over de Ínhoud van het pakket, 
bijvoorbeeld op basis van de ervaringen met aanvragen voor bijzondere bijstand.

Vraag 4: Bent u bereid om met verzekeraars in overleg te treden over het toevoegen van 
nieuwe doelen aan de collectiviteitsverzekering?
Antwoord:
Zoals in het armoedebeleid omschreven, is armoede een onderwerp dat vraagt om een integrale 
aanpak. Succes in uitstroom uit armoede en een succesvolle preventie is afhankelijk van een effectief 
samenspel tussen de diverse betrokken organisaties, de doelgroep zelf en hun netwerk.

In dit kader is ook een bredere samenwerking met onze huidige zorgverzekering ter sprake gekomen. 
Menzis is vorig jaar gestart met een bredere samenwerking/inzet in een aantal regio’s waarin zij een 
groot marktaandeel heeft. Menzis geeft aan hiermee eerst te experimenteren en ook onvoldoende 
capaciteit te hebben om dit nu verder uit te breiden. Waar mogelijk blijven wij wel een bredere 
samenwerking met onze zorgverzekeraar opzoeken.

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de raad verzonden.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer A. van Steenis via telefoonnummer 
(030)-63 92 611.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Houten 
de secretaris, de burgemeester,

de Groot, loco
A.J. Banink, loco

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden Pagina 3 van 3


