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1. Voorstel 

1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een structureel budget van € 60.000 voor de 

inzet van een armoederegisseur vanaf het jaar 2020.  

2. de kosten te dekken uit het Meedoenfonds. 

 

2. Inleiding 

De raad heeft tot 1 januari 2020 een budget beschikbaar gesteld voor de inzet van een 

armoederegisseur. In dit raadsvoorstel adviseren we om de inzet van de armoederegisseur te 

continueren vanaf 2020 en hiervoor structureel een budget beschikbaar te stellen.  

 

3. Publiekssamenvatting 

De raad wordt voorgesteld om de inzet van de armoederegisseur voort te zetten vanaf het jaar 

2020. Met de inzet van een armoederegisseur kunnen we toewerken naar en uitvoering geven aan 

een structurele armoedeaanpak in onze gemeente.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad heeft op grond van het budgetrecht (artikel 192 van de Gemeentewet) de bevoegdheid om 

een budget beschikbaar te stellen. 

 

5. Beoogd effect 

We hebben een effectieve armoedeaanpak.  

6. Historische context 

In mei 2017 hebben de raden van de voormalige HSSM-gemeenten besloten om budget beschikbaar 

te stellen voor een armoederegisseur. In mei 2017 hebben de raden van de voormalige HSSM-

gemeenten besloten om een armoederegisseur in te zetten voor de bestrijding van kinderarmoede. 
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Aanleiding voor dit besluit was dat het rijk structureel extra middelen beschikbaar stelde om 

armoedeproblematiek onder kinderen aan te pakken, de zogenaamde Klijnsmagelden. Wij 

ontvangen een budget van circa € 361.000 per jaar aan Klijnsmagelden. Deze zetten we in als 

dekking voor het Meedoenfonds. De armoederegisseur is tijdelijk aangesteld voor twee jaar. De 

afspraak is met de raad gemaakt om na twee jaar opnieuw te bepalen of de inzet van de 

armoederegisseur wel of niet voortgezet wordt vanaf het jaar 2020.  

 

7. Argumenten 

In de notitie over de inzet van de armoederegisseur (bijlage 1) geven we aan wat de 

werkzaamheden van de armoederegisseur waren in de afgelopen jaren en wat deze inzet heeft 

opgeleverd. Ook geven we aan wat de meerwaarde is van de structurele inzet van een 

armoederegisseur is in onze gemeente.  

We stellen voor om de inzet te continueren omdat dit het mogelijk maakt om een omslag te maken 

van een curatief naar een preventief armoedebeleid. Met de inzet van de armoederegisseur kunnen 

we uitvoering geven aan: 

- de deelopdracht armoede en schulden van de strategische visie van het sociaal domein 

- de webwinkel 

- het maatwerkbudget 

- de ambassadeursfunctie waardoor het signaleren en aanpakken van armoedeproblematiek 

aandacht krijgt.  

- deelname van onze gemeente aan een landelijk onderzoek naar effectieve interventies om 

financiële stress en intergenerationele armoede aan te pakken.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

 

9. Financiële paragraaf 
De kosten voor de armoederegisseur zijn € 60.000 op jaarbasis. De kosten kunnen worden gedekt 

uit het Meedoenfonds.  

 

10. Communicatie 

De deelnemers van het Armoedepact worden geïnformeerd over het besluit van de raad om de 

inzet wel of niet te continueren.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Wij hebben de adviesraad van het Sociaal Domein om advies gevraagd. De adviesraad is positief 

over het continueren van de armoederegisseur vanaf 2020. Wel adviseert zij het college om te 

onderzoeken of er concrete en (waar mogelijk) meetbare doelen gekoppeld kunnen worden aan de 

inzet van de armoederegisseur en zij adviseert om de inzet periodiek te rapporteren en te 

evalueren. We zien de rol van armoederegisseur als aanjager en facilitator van het Armoedepact, 

als ambassadeur om het onderwerp armoede op de kaart te zetten binnen het onderwijs en de 

sociale teams. Ook is de armoederegisseur een belangrijk aanspreekpunt voor organisaties. 

Tenslotte zorgt de armoederegisseur voor een goed bereik van de webwinkel en is beslisser over 
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het maatwerkbudget. We gaan graag in gesprek met de adviesraad om te onderzoeken hoe we de 

resultaten van deze inzet kunnen meten. 

Het valt de adviesraad verder op dat er nog veel inwoners en organisaties zijn die onbekend zijn 

met het werk van de armoederegisseur. Geadviseerd wordt te werken aan een grotere bekendheid 

met het werk van de armoederegisseur. De armoederegisseur heeft een belangrijke rol richting 

organisaties. Wij horen daarom graag van de adviesraad welke organisaties nog niet bekend zijn 

met de armoederegisseur zodat wij hen gericht kunnen informeren. De inzet van de 

armoederegisseur is niet gericht op de directe ondersteuning van inwoners. Voor hen is het daarom 

minder van belang om bekend te zijn met de armoederegisseur.   

De adviesraad sociaal domein ontvangt een schriftelijke reactie van het college.   

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

 

 

Bijlage: 

1 Notitie inzet armoederegisseur 

2 Advies adviesraad sociaal domein 

3 Reactie college op het advies  

 

 


