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Bijlage 1 

 

Notitie inzet armoederegisseur 

 

 

1. Aanleiding  

In mei 2017 hebben de raden van de voormalige HSSM-gemeenten besloten om een armoederegisseur 

in te zetten voor de bestrijding van kinderarmoede. We hebben nu voor 3 dagen per week een 

armoederegisseur. 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. Wij stellen voor om de inzet te continueren. Ter onderbouwing 

van ons voorstel geven we aan wat de werkzaamheden van de armoederegisseur waren in de afgelopen 

jaren en wat de meerwaarde is van de inzet van een armoederegisseur in onze gemeente in de 

toekomst.  

 

2. Achtergrond van het besluit voor de inzet van een armoederegisseur 

Aanleiding voor het besluit om een armoederegisseur in te zetten was dat het rijk structureel extra 

middelen beschikbaar stelde om armoedeproblematiek onder kinderen aan te pakken. Onze gemeente 

ontvangt een jaarlijks budget van € 361.000 (zgn. Klijnsma-gelden. Deze gelden zetten wij in als 

dekking voor het Meedoenfonds.   

 

De HSSM-raden kozen, mede op advies van de SER en de Kinderombudsman, voor een 

armoederegisseur om de volgende redenen: 

‘Met de aanstelling van een armoederegisseur wordt een structurele en systematische aanpak van de 

armoede gewaarborgd. Door in HSSM een armoederegisseur in dienst te nemen worden belangrijke 

taken rondom armoedebestrijding gewaarborgd. Zoals daar zijn: de implementatie van het Kindpakket,  

de werkende minima in beeld  krijgen, inzet op preventie en projecten, het tegengaan van niet-gebruik,  

aanvraagprocedures verbeteren, aanvraagprocedures eenduidig maken voor diverse voorzieningen, in 

contact en overleg te zijn en blijven met de doelgroep (jongeren/kinderen),  de doelgroep actief 

betrekken bij het beleid, de effectiviteit van het beleid monitoren, het tegengaan van versnippering van 

het aanbod , het doen van voorstellen voor het ontwikkelen van nieuwe effectieve werkwijzen, 

aanspreekpunt voor diverse maatschappelijke organisaties, verbeteren/vereenvoudiging van 

communicatie, afstemming met de sociale teams en team minima BWRI over maatwerk’ .  
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3. Werkzaamheden armoederegisseur 

De functie van armoederegisseur is landelijk nieuw. Het was en is daarom een echte pioniersfunctie. De 

armoederegisseur heeft een sleutelrol bij het bereiken van een aantal doelen. Hieronder geven we de 

doelen aan, de werkzaamheden die de armoederegisseur daarvoor heeft  verricht en de behaalde 

resultaten.  

 

Doel: 

Ontwikkelen van een natura-voorziening voor kinderen. 

De armoederegisseur heeft conform de opdracht van de raad samen met collega’s van het minimateam 

een laagdrempelige aanvraagvoorziening in natura ontwikkeld, namelijk de webwinkel van het 

Meedoenfonds.  

 

Doel: 

Samen met professionele en maatschappelijke organisaties terugdringen van armoede en sociale 

uitsluiting met het Armoedepact. 

De gemeente heeft samen met allerlei maatschappelijke organisaties het Armoedepact gesloten. Het 

pact heeft als doel het voorkomen en bestrijden van armoede door gezamenlijk op te trekken en het 

pact zet initiatieven op voor mensen met een laag inkomen of schulden, zoals een moestuin en een 

fietsenplan voor minima. De rol van de gemeente is vooral om als bondgenoot verbindingen met en 

tussen organisaties tot stand te brengen. De armoederegisseur faciliteert het Armoedepact. Zij 

ondersteunt bij het uitvoeren van initiatieven, bereidt vergaderingen voor, organiseert twee keer per 

jaar een bijeenkomst voor alle partners en organiseert de communicatie via de website en 

nieuwsbrieven. De armoederegisseur heeft het afgelopen jaar de samenwerking tussen de deelnemers 

van het armoedepact gefaciliteerd en verstevigd. Dit heeft geleid tot de organisatie van een aantal 

initiatieven zoals een moestuin en een fietsenplan voor minima.  

 

Doel:  

Bevorderen van het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen bij de doelgroep. 

De armoederegisseur is aanwezig op evenementen en plekken waar zij de doelgroep van het 

minimabeleid kan informeren over de mogelijkheden. Zij richt zich daarbij op de ‘verborgen 

doelgroep’. We hebben in de eerste 10 maanden van 2019 90% van de kinderen die in aanmerking 

komen voor een meedoenvergoeding bereikt met de webwinkel. We hebben nu 30% van de 

volwassenen met een laag inkomen bereikt. 

 

Doel:  

Uitvoering geven aan het maatwerkbudget zodat geen enkel kind belemmerd wordt in zijn of 

haar ontwikkeling door financiële drempels.  

We hebben maatwerk voor kinderen tot 18 jaar die niet vallen onder de doelgroep van het 

minimabeleid. De armoederegisseur stemt af met de preventiemedewerkers van de GKB, de sociale 

teams, maatschappelijke organisaties en team minima over de inzet van het maatwerkbudget.  

We ondersteunen  

De armoederegisseur heeft in 2018 met het maatwerkbudget 33 gezinnen ondersteund. We 

verwachten in 2019 ook zo’n 30 gezinnen te ondersteunen. Een voorbeeld van ondersteuning is dat we 

een jongere in staat hebben gesteld om zijn school in HS te kunnen blijven bezoeken omdat zijn oom 
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en tante die hem tijdelijk opvang boden in een andere gemeente niet de financiële middelen hadden 

om dit te bekostigen. Het maatwerkbudget heeft tijdelijk ruimte geboden om tot een structurele 

oplossing te komen.   

 

Doel:  

Monitoren en verbeteren van de effectiviteit van het gemeentelijk beleid. 

De armoederegisseur levert jaarlijks gegevens aan voor de jaarlijkse benchmark armoede en schulden.  

 

Doel: 

Bijdrage leveren aan een structurele aanpak om intergenerationele aanpak te voorkomen. 

De armoederegisseur heeft zowel beleidsmatig als in de uitvoering verbinding met collega’s die zich 

richten op de aanpak van schulden, laaggeletterdheid, gezondheidsbeleid en het re-integratiebeleid. Zij 

is aanspreekpunt, adviseert en werkt samen met hen aan activiteiten zoals het bereiken van de 

(verborgen) doelgroep, voorlichting en preventie.  

 

Doel:  

Contactpersoon netwerkorganisaties.  

De armoederegisseur is contactpersoon voor:  

 De opgeleide ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting en de organisatie Sterk uit 

Armoede 

 Alliantie van Kracht 

 Netwerk provincie 

 

 

4. Meerwaarde continueren functie armoederegisseur 

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat we met een armoederegisseur een omslag kunnen maken 

van een curatief naar een preventief armoedebeleid. Hieronder geven we aan op onderdelen aan wat de 

meerwaarde is voor het continueren van de inzet van de armoederegisseur: 

 

Uitvoering geven aan de strategische visie sociaal domein 

In de strategische visie willen we de veerkracht van mensen en de samenleving versterken zodat 

mensen minder snel een beroep hoeven doen op individuele ondersteuning. In de visie zijn een aantal 

deelopdrachten opgenomen waarvan de structurele aanpak van (intergenerationele) armoede er ook 

één is.  

In dit deelonderzoek staat dat de gemeente een Armoedepact heeft. De gemeente is bondgenoot en 

facilitator van dit Armoedepact. Het tot stand brengen van de samenwerking vraagt om continue 

aandacht. De gemeente heeft hierin een spilfunctie.   

 

Actualiseren webwinkel Meedoenfonds 

 De armoederegisseur is verantwoordelijk voor het aanbod in de webwinkel. Ook is de 

armoederegisseur verantwoordelijk voor de voorlichting over minimavoorzieningen richting inwoners, 

sociale teams en vrijwilligersorganisaties. 
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Uitvoering maatwerkbudget 

De armoederegisseur is nu beslissingsbevoegd voor het maatwerkbudget.  

We verwachten door meer bekendheid van het budget zo’n 6o aanvragen te behandelen. Samen met de 

aanvrager uit het sociaal team, de GKB of andere partij onderzoekt ze of er geen voorliggende 

voorziening is. Daarbij bekijkt ze hoe een financieel knelpunt op de langere termijn opgelost kan 

worden voor het gezin.  

 

Ambassadeur aanpak armoede  

 De aanpak van armoedeproblematiek moet in de ondersteuning aan onze inwoners veel meer 

aandacht krijgen. Zonder stabiele financiële situatie is er geen vruchtbare bodem voor andere 

vormen van ondersteuning.  

 Het onderwerp armoede moet beter op de kaart komen te staan binnen het onderwijs. Scholen zijn 

belangrijk voor het herkennen van armoedeproblematiek en het verwijzen van gezinnen naar hulp. 

Doel is dat kinderen de kansen kunnen pakken die er wel zijn.  

 Voor professionals en organisaties moet er een aanspreekpunt armoede en sociale uitsluiting 

binnen de gemeente zijn  die een breed overzicht heeft van alle voorzieningen en initiatieven voor 

mensen met een laag inkomen 

.  

Deelname aan landelijk onderzoek  

Onze gemeente is geselecteerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek om 

deel te nemen aan een landelijk onderzoek naar veelbelovende interventies voor een doorbraak van 

financiële stress en intergenerationele armoede en wat dat vraagt van ervaringsdeskundigen en 

professionals bij de gemeentelijke dienstverlening.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 

Wageningen Universiteit en de Radboudumc Nijmegen. Er doen 7 andere gemeenten mee aan het 

onderzoek. De armoederegisseur vertegenwoordigt de gemeente Midden-Groningen in dit onderzoek. 

 

Advies 

Samenvattend adviseren wij het volgende: 

 De inzet van de armoederegisseur continueren zodat we invulling kunnen blijven geven aan een 

preventief armoedebeleid. De armoederegisseur kunnen we blijven financieren uit het 

Meedoenfonds.  

 


