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Thema: armoede- en minimabeleid / schuldhulpverlening

Armoede kent vele gezichten. Geen geld. Gezondheidsproblemen. Geen of weinig  
sociale contacten.

Achtergrond

1. Door het college overgenomen motie van EVA: het college onderzoekt hoe 
kinderen in armoede het beste ondersteund kunnen worden, zodat zij zo 
min mogelijk nadeel ondervinden in hun ontwikkeling; de raad wordt 
geïnformeerd over de concrete plannen om tot uitvoering te komen van dit 
beleid; 

2. Aangenomen motie van de PvdA: zo spoedig mogelijk met de raad de 
fundamentele discussie voeren over de beoogde doelen en 
maatschappelijke effecten van het minimabeleid, over de praktische 
(on)mogelijkheden in de uitvoering en de financiële gevolgen daarvan voor 
de minima, andere burgers en de gemeente en de uitkomsten van deze 
discussie te betrekken bij een nieuw op te stellen minimabeleid. 

Doel van de avond

De avond moet een inhoudelijke discussie opleveren, zoveel mogelijk los van 
personen en partijen. Het doel van de avond is zoveel mogelijk informatie halen 
uit de raad en een aantal maatschappelijke organisaties over waar het bij 
armoede- en minimabeleid  en schuldhulpverlening over moet gaan. 

Uitnodigen

Uitgenodigd zijn: raadsfracties, SWA, Sportstichting, Schuldhulpverlening, 
wijkteam, Lokaal Zorg Netwerk, vluchtelingenwerk, Kerkenraad. 

Indeling van de avond

1. De voorzitter, de heer Van Zijl, opent de vergadering en legt uit wat het 
doel en de opzet van de avond is. 

2. De voorzitter  geeft de wethouder het woord voor een korte inleiding.
3. We starten met een pitch van 2 minuten per vertegenwoordiging van een 

fractie of organisatie. 
4. Daarna praten we met elkaar over wat opviel in de bijdrages. Ruimte voor 

dialoog: iedereen kan elkaar bevragen op het waarom van standpunten of 
beelden. 

5. We sluiten de avond met het inleveren van 2 groene en 2 rode papiertjes 
per  vertegenwoordiging. Op de groene papiertjes staat wat je echt heel 
belangrijk vindt voor het armoede- en minimabeleid en 
schuldhulpverlening, je echte speerpunt. Op de rode papiertjes staat wat je 
echt niet wilt of waar je het niet mee eens bent. 


