Gevraagd advies op het thema Evaluatie
armoedebeleid 2016
dd. 16 mei 2017
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1.

Inleiding

Op 15 december 2015 heeft de gemeenteraad het Armoedebeleid gemeente Aalten vastgesteld. In dit
armoedebeleid is opgenomen dat na afloop van ieder kalenderjaar (in het eerste kwartaal van het
daaropvolgende jaar) wordt geëvalueerd op het gebruik, zowel qua gebruikers als financieel. In november 2016
is de eerste evaluatie verschenen over het eerste halfjaar 2016. Nu ligt de evaluatie voor over het gehele jaar
2016.
Eén van de speerpunten van het armoedebeleid is dat de gemeente een actief beleid voert om het niet-gebruik
van regelingen terug te dringen. Binnen de dienstverlening is in 2016 een proactieve houding aangenomen ten
aanzien van het opsporen van inwoners die recht hebben deel te nemen aan een regeling. Dit gebeurt onder
andere via huisbezoeken door consulenten en contacten met intermediairs/maatschappelijke organisaties.
Deze proactieve houding richting inwoners en maatschappelijke organisaties lijkt het gewenste effect te
hebben

2.

Algemene opmerkingen

De evaluatie Armoedebeleid 2016 geeft een duidelijk financieel en cijfermatig beeld van het gevoerde
armoedebeleid van de gemeente Aalten. De aantallen bestaande verstrekkingen en de bijbehorende uitgaven
worden vergeleken met het voorgaande jaar. Geconcludeerd wordt dat het actieve beleid van de gemeente om
inwoners op te sporen die recht hebben deel te nemen aan een regeling werkt. Dit wordt gebaseerd op de
groei van het aantal inwoners dat deelneemt aan de verschillende regelingen.
Voor de nieuwe regelingen worden ook het aantal verstrekkingen weergegeven met de bijbehorende uitgaven.
Ook wordt aangegeven dat er mogelijk sprake is van onbekendheid met o.a. de kind-gerelateerde regelingen.
Positief is dat de uitgaven binnen de vastgestelde budgetten zijn gebleven en dat dit niet leidt tot verlagen van
het budget maar tot intensievere inzet op gebruik van de regelingen.
De voornemens voor 2017 zoals geformuleerd in de nota duiden erop dat de gemeente voornemens is om het
gevoerde beleid voort te zetten en waar nodig te intensiveren.

3.

Specifieke aandachtspunten

Op enkele thema’s willen we in ons advies expliciet nader ingaan.
 De evaluatienota veronderstelt dat de toename van het aantal aanvragen betekent dat het gevoerde
beleid werkt. Voor de SR gaat dat iets te snel omdat de SR uit de cijfers niet kan achterhalen of het
beleid werkt of dat de armoede bij de bewoners in Aalten sterk is gestegen. De SR zou naast de cijfers
over de aanvragers van een regeling ook graag cijfers zien over de aantallen inwoners die recht
hebben op de regelingen.
 De SR onderschrijft het belang van de contacten met maatschappelijke organisaties.
Netwerkbijeenkomsten kunnen daarbij heel helpend zijn, maar minstens zo belangrijk is dat 'de
gemeente bereikbaar’ is voor bewoners, mantelzorgers, hulpverleners, verenigingen en organisatie
enz.

4.

Conclusie

Een duidelijk evaluatie nota die inzicht geeft in het gevoerde beleid en een indruk geeft van de voornemens
voor het beleid van 2017. Een goede aanvulling op de evaluatienota is volgens de SR als er ook cijfers komen
over het aantal inwoners dat recht heeft op de verschillende regelingen. Als er ook cijfers komen over inwoners
die wel recht hebben maar geen gebruik (willen) maken van de regelingen dan is het beleid van de gemeente
nog beter te volgen door de SR. De SR begrijpt dat dit een lastige vraag is maar helpend is het zeker.
Daarnaast denkt de SR dat het bevorderen van het dagelijks bereikbaar en aanspreekbaar zijn, ook informeel,
helpend kan zijn als aanvulling op de formelere overlegmomenten en bijeenkomsten.
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5.

Vervolgtraject

De Sociale Raad verwacht dat zij met deze reactie bijdraagt aan een goede invulling van het armoedebeleid in
de gemeente Aalten.
De sociale raad zal het op prijs stellen in het proces van de verdere beleidsontwikkeling betrokken te blijven.
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