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Geachte leden van de raad, 

 

 
Inleiding 

Uw raad heeft tijdens een heisessie in februari jl. aangegeven dat u een beter beeld wilt van de 

opbrengst van het Armoedepact. Op 3 september a.s. staat daarom een informatiebijeenkomst 

gepland. Deze informatiebijeenkomst benutten we ook om uw raad te informeren over de 

armoedeval. Hierover heeft u in juni jl. een rapport met aanbevelingen ontvangen.  

 

Ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst hebben we een aantal sleutelpartners van het 

Armoedepact gesproken. We hebben hen gevraagd om hun gedachten over en ervaringen met het 

Armoedepact met ons te delen. Het gaat om partners die actief zijn binnen het pact of gezien de 

aard van hun organisatie een belangrijke rol hebben in de aanpak van armoede. Het gaat om: 

Computerbank, Humanitas, Kledingbank Maxima, Voedselbank, Stichting Leergeld, Kwartier Zorg en 

Welzijn, Adviesraad Sociaal Domein, directeur van CBS Het Galjoen en een ervaringsdeskundige. 

Ook hebben naburige gemeenten (Emmen en Veendam) met een Armoedepact gevraagd naar hun 

ervaringen met het Armoedepact.  

 

Wij delen voorafgaand aan de informatiebijeenkomst graag de uitkomsten van deze gesprekken 

met uw raad. De gesprekken geven aanleiding om de organisatie van het Armoedepact aan te 

passen. We geven in deze aan hoe wij verder willen gaan met het Armoedepact.  

 

In deze brief gaan we in op de volgende onderwerpen:  

▪ Achtergrond en doel van het Armoedepact 

▪ Opbrengst van het Armoedepact Midden-Groningen 
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▪ Verbetermogelijkheden van het Armoedepact 

▪ Ervaringen van het Armoedepact in de gemeenten Emmen en Veendam 

▪ Hoe nu verder met het Armoedepact 

 

 

Wat is het Armoedepact? 

Het Armoedepact in Midden-Groningen is een samenwerkingsverband van 50 maatschappelijke 

organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Deelnemers 

van het Armoedepact Midden-Groningen zijn: woningbouwverenigingen, scholen, politieke partijen, 

welzijnsorganisaties, kerken, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties.  

 

De gemeente Midden-Groningen heeft twee rollen binnen het pact. Ten eerste die van bondgenoot 

net als alle andere partners. Ten tweede faciliteert de gemeente het pact met de inzet van de 

armoederegisseur en stelt ze jaarlijks een budget beschikbaar ter hoogte van € 3000 voor het 

organiseren van Armoedepactbijeenkomsten en promotieactiviteiten.  

 

Het Armoedepact heeft een stuurgroep met vertegenwoordigers van een aantal deelnemende 

organisaties. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd: ervaringsdeskundige armoede en sociale 

uitsluiting; vertegenwoordiger van kledingbank Maxima; vertegenwoordiger van Caritas; 

vertegenwoordiger van Humanitas; schooldirecteur van CBS Het Galjoen en de armoederegisseur. 

De stuurgroep coördineert de activiteiten van het Armoedepact. Deelnemers kunnen hun ideeën en 

plannen delen met de stuurgroep. De stuurgroep verkent samen met de indiener welke partners 

nodig zijn voor de uitvoering van het plan. Er wordt dan een gelegenheidscoalitie gevormd met 

partners die een bijdrage kunnen leveren aan het plan. De stuurgroep zorgt verder voor de 

communicatie binnen het pact met de maandelijkse nieuwsbrieven en organiseert twee keer per 

jaar een Armoedepactbijeenkomst.  

 

 

Achtergrond en doel van het Armoedepact 

Het college van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft in 2015 besloten om een 

Armoedepact te sluiten met maatschappelijke organisaties. De gemeente heeft hiervoor allerlei 

gesprekken gevoerd met mogelijke partners. Conclusie uit de gesprekken was dat veel partijen 

enthousiast waren over een continue samenwerking binnen een Armoedepact. Vlak daarna hebben 

de colleges van de voormalige gemeenten Slochteren en Menterwolde besloten om zich aan te 

sluiten. Het Armoedepact werd daarmee actief in de voormalige HSSM- gemeenten.  

 

De gemeenten hebben de startnotitie: Armoedepact HSSM: “Niemand is voor een dubbeltje 

geboren” vastgesteld. Hierin staat de aanpak voor het opstarten van pact beschreven, de doelen en 

de rol van de gemeente binnen het pact.  

In de startnotitie staat als doel van het Armoedepact dat deze aan de slag is om de armoede voor 

alle inwoners binnen onze gemeente te bestrijden. Onder andere door: 

- ondersteuning en preventie te bieden; 

- het niet-gebruik tegen te gaan; 
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- goede informatievoorziening; 

- het vergroten van de  (financiële) zelfredzaamheid. 

 

 

Opbrengst van het Armoedepact Midden-Groningen 

Het Armoedepact heeft als doelstelling om armoede binnen de gemeente te bestrijden. Hierbij 

hebben we niet geconcretiseerd welke afname wordt nagestreefd. Het effect van het Armoedepact 

op de bestrijding van armoede is ook lastig in cijfers te vatten. Het gaat bij armoede niet alleen 

om een laag inkomen, maar ook om achterstanden op het gebied van huisvesting, opleiding, 

gezondheid, werk en maatschappelijke participatie. De aanpak van (intergenerationele) armoede 

vraagt om een lange adem en een integrale gezinsaanpak omdat er binnen een gezin dat te maken 

heeft met financiële armoede vaak problemen zijn op meerdere leefgebieden. Het Armoedepact 

kan het leven voor mensen in armoede wel verzachten door armoede eerder te signaleren en 

initiatieven op te zetten.  

 

De sleutelfiguren die we hebben gesproken zien de volgende meerwaarde van het Armoedepact:  

▪ Armoedepact zorgt voor groter netwerk. Een aantal partijen geeft aan dat zij andere 

partijen beter hebben leren kennen door de halfjaarlijkse bijeenkomsten van het 

Armoedepact. Dit stimuleert de samenwerking.  

▪ Armoedepact heeft een aantal initiatieven opgeleverd die het leven van mensen in 

armoede verzacht. Zo zijn de volgende initiatieven ontstaan door samenwerking tussen 

partijen: een moestuin achter de Sint Josefkerk in Sappemeer; kinderdisco; leenlaptops 

voor kinderen van basisscholen en een kinderfietsenplan. 

▪ Armoedepact zorgt ervoor dat het onderwerp armoede hoog op de agenda blijft staan bij 

partijen en de politiek. 

 

 

Verbetermogelijkheden van het Armoedepact 

Onze sleutelpartners geven aan dat het pact niet helemaal voldoet aan wat zij er aanvankelijk van 

verwachtten. We hebben hen gevraagd wat zij als verbeterpunten zien. 

 

Ze geven unaniem aan dat het merendeel van de deelnemende partners weinig actief zijn binnen 

het pact. Hier zijn de volgende oorzaken voor te geven:  

▪ een groot aantal partijen is door de aard van hun organisatie niet in staat om een bijdrage 

te leveren.  

▪ een aantal deelnemende partijen laat zich vertegenwoordigen door mensen die 

onvoldoende mandaat hebben om bijvoorbeeld besluiten te nemen over de inzet van 

budgetten of het maken van samenwerkingsafspraken.  

▪ voor een aantal partijen is het onduidelijk wat er nu van hen verwacht wordt. Sommige van 

deze organisaties zetten zich al volop in voor armoedebestrijding. Zij willen best meedoen 

maar dan moet het wel nut en noodzaak hebben. Ook moet de eigen bedrijfsvoering niet in 

gevaar komen.  
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Een aanbeveling die de sleutelfiguren doen, is dat het pact het onderwijs veel meer moet 

betrekken. Dit maakt het makkelijker om alle kinderen te kunnen bereiken met b.v. de leenlaptops 

of het kinderfietsenplan.  Over de rol van de gemeente verschillen de meningen. Genoemd wordt 

dat sturender zou moeten zijn en een sterke aanjagersrol moet hebben. Anderen geven 

daarentegen juist aan dat de gemeente een te grote stempel drukt op het pact. 

 

 

Ervaringen van het Armoedepact in de gemeenten Emmen en Veendam 

De gemeente Midden-Groningen is niet de enige gemeente met een Armoedepact. Wij hebben 

daarom aan een tweetal gemeenten gevraagd wat de werkwijze is van hun Armoedepact en hoe zij 

het pact inzetten.  

 

Armoedepact Pekela/ Veendam/ Bellingwedde 

De gemeenten Pekela/ Veendam/ Bellingwedde hebben samen een Armoedepact opgericht. Dit 

pact bestaat uit zo’n 60 partijen. Doel is om een extra impuls te geven aan de onderlinge 

afstemming en samenwerking rondom armoedebestrijding. Er worden geen concrete doelstellingen 

gekoppeld aan het Armoedepact waarover verantwoording wordt afgelegd.  

 

Er is een stuurgroep binnen het Armoedepact dat bestaat uit 11 sleutelpartijen. De stuurgroep 

wordt ondersteund door externen. Hier is bewust voor gekozen omdat de gemeente duidelijk de rol 

wil hebben van bondgenoot. De stuurgroep komt eens in de 6 weken bij elkaar. De bijeenkomsten 

worden vooral benut voor informatie-uitwisseling. Er worden door partners ingebrachte thema’s 

besproken; er wordt casuïstiek gedeeld en er wordt informatie uitgewisseld over het landelijke 

armoedebeleid. Door samen te komen en te ontdekken wat de ander voor je kan betekenen, 

ontstaan er samenwerkingsafspraken en initiatieven binnen het pact.  

 

Eens in het half jaar organiseert het Armoedepact een themabijeenkomst. Doel van de 

bijeenkomsten is vooral voor partijen om elkaar te leren kennen en te weten wat de ander voor je 

zou kunnen betekenen in de aanpak van armoede. Kennen en gekend wordt noemt de betrokken 

beleidsmedewerker als de belangrijkste meerwaarde van het pact.  

 

Armoedepact gemeente Emmen 

Het Armoedepact in de gemeente Emmen bestaat uit een achttal sleutelpartners. Doel van het 

Armoedepact is om sneller en dichterbij mensen activiteiten aan te bieden om op deze manier te 

zorgen dat armoede wordt voorkomen en dat mensen in een armoedesituatie worden ondersteund. 

Uiteindelijk moeten de interventies ertoe leiden dat mensen minder snel een beroep hoeven te 

doen op inkomensondersteunende maatregelen van de gemeente en zwaardere vormen van zorg.  

 

De sleutelpartners komen 6 keer per jaar samen. Deze bijeenkomsten zijn gericht op kennis delen, 

elkaar informeren, casuïstiek delen en beleidsmatig meedenken. Om in verbinding te staan met 

‘buiten’ organiseert het Arnoedepact eens per 6 weken ook een lunchbijeenkomst voor alle 

armoedepartners zoals  het brede maatschappelijk middenveld en  professionals om elkaar 

ontmoeten en te verkennen wat ze voor elkaar kunnen betekenen.  
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Hoe nu verder met het Armoedepact? 

Een Armoedepact kan het armoedeprobleem niet oplossen. Het Armoedepact kan het leven voor 

mensen in armoede wel verzachten door armoede eerder te signaleren en initiatieven op te zetten. 

Wij vinden dit een belangrijke meerwaarde en willen graag blijven investeren in de samenwerking 

tussen maatschappelijke organisaties via een Armoedepact. Daarbij onderschrijven wij de conclusie 

van onze gesprekspartners dat de bijdragen aan pact van de deelnemers nu erg ongelijksoortig is. 

In afstemming met een aantal sleutelpartners willen wij daarom de partners van het Armoedepact 

verdelen in een ‘kerngroep’ en een ‘sympathisantengroep’.  

 

Kerngroep 

De ‘kerngroep’ bestaat uit partijen die een actieve bijdrage willen en kunnen leveren aan het 

verbeteren van het leven van mensen die leven in armoede. Met ondersteuning van de 

armoederegisseur stellen zij een armoede-agenda op. De kerngroep is vooral een ‘doe-groep’ en 

richt zich op concrete activiteiten. Wij hebben de volgende partijen benaderd en gevraagd of zij 

willen deelnemen aan de ‘kerngroep’: Stichting de Toverboom, de Computerbank, de Voedselbank, 

Kledingbank Maxima, ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting en de Gemeentelijke 

Kredietbank. Deze partijen willen zich hieraan in elk geval committeren. Ook andere partners die 

een actieve bijdrage willen leveren aan het pact en dat gezien de aard van hun organisatie ook 

kunnen, kunnen aansluiten bij de ‘kerngroep’. 

Het verschil met de huidige stuurgroep is dat de leden van de kerngroep er nadrukkelijk namens 

hun organisatie zitten en ook het mandaat hebben om toezeggingen te doen namens de organisatie. 

Daardoor willen we de slagkracht vergroten.  

 

Sympathisantengroep 

De overige deelnemers zijn de sympathisanten van het Armoedepact. Zij vormen de eerste schil 

van het Armoedepact. Deze partijen blijven betrokken bij het pact via nieuwsbrieven en de 

halfjaarlijkse armoedebijeenkomsten. Zo blijft het mogelijk voor partijen om elkaar te ontmoeten 

en kennis te delen. Partijen uit de sympathisantengroep, maar ook andere, kunnen benaderd 

worden door de ‘kerngroep’ om een bijdrage te leveren aan een concreet plan of activiteit. Daarbij 

denken we bijvoorbeeld aan organisaties in het onderwijsveld.  
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Met deze samenstelling beogen we een Armoedepact die slagvaardiger is en ook meer gericht is op 

het opzetten en uitvoeren van initiatieven. Alle andere deelnemers blijven echter betrokken.  

 

Op 3 september aanstaande geven wij graag een nadere toelichting op ons plan. Ook gaan wij dan 

graag met u in gesprek over het huidige Armoedepact.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


