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Onderwerp Beantwoording brief nota armoedebestrijding
Geachte leden van de Participatieraad,
Hartelijk dank voor uw adviezen van 14 maart 2014 en 11 april 2014 over de
vertrouwelijke conceptnota Aanwending Rijksbijdrage Armoedebeleid. In deze
brief gaan wij in op de vragen en opmerkingen.
De conceptnota Aanwending Rijksbijdrage Armoedebeleid was een afweging
tussen het aanwenden van het Rijksbudget voor het beleidsdoel Armoedebeleid of
het inzetten van de gelden ten behoeve van reservering voor het Sociaal Domein.
Inmiddels heeft Haarlem een nieuwe college en een nieuw coalitieprogramma. In
het 'Coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 Samen Doen!' is ervoor gekozen
kwetsbare mensen te ontzien en het volledige extrarijksbudgetin te zetten voor
armoedebeleid, dat met name wordt gericht op kinderen en chronisch zieken. De
nota 'Aanwendingrijksbijdragearmoedebeleid' zal worden herschreven en
aangepast aan de uitgangspunten uit het coalitieprogramma. Deze aangepaste nota
zult u (vertrouwelijk) ontvangen voor besluitvorming door het college.
In uw advies stelt u een vraag over de inzet van een budget van € 30.000,- voor het
vergroten van het bereik van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds. Er is om twee reden
gekozen voor dit fonds. De eerste reden is dat met name de zgn. 'Klijnsmagelden"
speciaal gericht zijn op het kunnen meedoen van kinderen in de maatschappij en dat
sport en cultuur hiervoor bij uitstek zorgt. Nog niet alle kinderen in Haarlem die
onder de doelgroep vallen worden bereikt, extra inzet beoogt juist die kinderen
alsnog te bereiken. Ten tweede heeft het fonds al een uitstekend netwerk in
Haarlem, het fonds heeft contact met alle scholen en clubs. Van dit netwerk willen
we gebruik maken om ook de ouders van de kinderen te bereiken. Aan deze ouders
zal ook de HaarlemPas worden aangeboden, zodat zij ook van andere
minimaregelingen op de hoogte kunnen worden gebracht.
Ook stelt u een vraag over de keuze voor de doelgroep 15 tot 21 jarigen bij de
preventie van schulden. U adviseert om ons te richten op de doelgroep 12 tot 18
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jaar. Wij richten ons al op deze doelgroep. Momenteel wordt de cursus Omgaan
Met Geld al gegeven aan scholieren vanaf groep 7/8 op de basisschool, op de
middelbare scholen alsook het MBO. Onze ervaring is dat juist de doelgroep van 15
tot 21 jaar de grootste risico's loopt op het ontwikkelen van schulden. Juist de wat
oudere jongeren maken veel nieuwe dingen mee in hun leven met het risico op het
ontstaan van schulden zoals een eigen zorgverzekering, het abonnement voor de
telefoon op eigen naam of het zelfstandig gaan wonen. Vandaar de extra inzet voor
deze leeftijd, waarbij met name op het MBO leerlingen tot 21 jaar zitten.
Daamaast vraagt u naar de motivatie van de keuze voor st. Urgente Noden en niet
bijvoorbeeld de voedselbank. Er is door SZW contact opgenomen met de
voedselbank. Hierbij werd aangegeven dat er nog voldoende bronnen beschikbaar
zijn. De keuze is op de st Urgente Noden gevallen, die zoals u ook aangeeft,
uitstekend werk verricht. Deze stichting is er juist voor mensen die bij de 'reguliere'
regelingen tussen de wal en het schip vallen. Ook door SZW worden soms mensen
doorverwezen naar deze stichting.
Tot slot merkt u op dat uitstroom uit de bijstand naar werk de beste weg blijft uit
armoede en schulden. Deze mening delen wij volledig met u. We zetten dan ook in
op uitstroom uit de bijstand in de vorm van extra ondersteuning bij kosten
kinderopvang bij uitstroom en op het vergroten van de taalvaardigheid.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

J. Scholten

de bur

K B.B. Schneiders
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