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Voor de uitvoering van de reguliere taken is
circa € 350.000,-- beschikbaar.
Voor de uitvoering van dit plan

Middelen

Het bestrijden van armoede is niet alleen een
doel op zich, het is ook een middel om andere
doelen te bereiken. Bijvoorbeeld het hebben
van een gezond leven, het meedoen met
sport en tegengaan van eenzaamheid. Daarom
verbinden we armoedebeleid bijvoorbeeld
met beleid voor gezondheid,
sport, participatie, Wmo en
welzijn.

Integrale aanpak
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Iedereen kan mee

De klant centraal

Speerpunten

Op verzoek van de Raad heeft de Rekenkamer
West-Brabant in 2017 een onderzoek uitgevoerd.
De resultaten van dit onderzoek gebruikte
de gemeente voor het nieuwe beleidsplan
minimabeleid en schuldhulpverlening.
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Visie op minimabeleid en
schuldhulpverlening in de
gemeente Drimmelen

Op 9 maart 2017 is de paraplunota Samen aan Zet
vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visienota
biedt, in combinatie met de actuele ontwikkelingen, richtingen die de paraplu en toetssteen
vormen voor het beleid in het brede sociaal
domein met beleidsvelden als jeugd, onderwijs,

1.1.

Met dit beleid omarmen we dus ook de activiteiten die zijn ingezet door onze partners. De nota
geeft ook zicht op wat er allemaal gebeurt in de
gemeente Drimmelen en presenteert de ontwikkelingen op het gebied van armoedebeleid-en
schuldhulpverlening.

Met andere woorden: armoede blijkt een complex
verschijnsel met veelal samenhangende professies,
zoals gezondheid, inkomen, opleidingsniveau,
wonen en leefomgeving. Juist bij dit onderwerp is
samenwerking tussen mensen uit de verschillende
disciplines belangrijk. Lokaal beleid kan armoede
niet helemaal voorkomen of oplossen. Lokaal
beleid kan door de inzet van preventie hoogstens
de omvang en de duur van de armoede beïnvloeden. De omvang en intensiteit van armoede
moet dus worden aangepakt in een gezamenlijke
inspanning van gemeente, maatschappelijke organisaties, fondsen, professionals, vrijwilligers en
niet in de laatste plaats door de betrokkene zelf.
Armoede is dus de verantwoordelijkheid van ons
allemaal.

eleid en schuldhulpverlening 2019 tot en met 2022.

Deze uitgangspunten zijn de basis voor de verdere
invulling van de hoofdstukken en worden nader
uitgewerkt inclusief bijbehorende acties.

De raad heeft aangegeven de volgende uitgangspunten te willen hanteren voor het minimabeleid:
(zie blz. 12)
1. Iedereen kan meedoen
2. Werken moet lonen
3. Kinderen nooit de dupe
4. De klant staat centraal
5. We zetten in op preventie en vernieuwende
instrumenten
6. We vergroten de bekendheid en het bereik van
de regelingen

De gemeente Drimmelen speelt een actieve rol
bij het voorkomen en bestrijden van armoede
en sociaal isolement, door het stimuleren van
zelfredzaamheid, de deelname aan het maatschappelijk leven en het bieden van extra inkomensondersteuning waar nodig.

Naar aanleiding van het bovenstaande en de uitkomsten van het rekenkameronderzoek, is de visie
voor het armoedebeleid van de gemeente Drimmelen de volgende:

“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, sociale
klasse, afkomst of beperking, in de gemeente
Drimmelen mee kan doen aan reguliere activiteiten op het gebied van onderwijs, participatie,
zorg en welzijn.”

De uit deze paraplunota afgeleide visie is dus ook
voor dit beleids- en uitvoeringsplan van toepassing. Deze luidt als volgt:
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Voor- en Vroegschoolse Educatie (vve) helpt
kinderen met een taalachterstand in de peuteren kinderopvang beter voor te bereiden op de
basisschool. In 2019 wordt hiervoor een nieuw
beleidsplan opgesteld als gevolg van veranderd
rijksbeleid. Daarin worden ook de uitkomsten
meegenomen van een pilot toezicht vve en kinderopvang van het ministerie, waaraan we vrijwillig
hebben deelgenomen.

Onderwijs

Sport- en beweegbeleid 2015– 2020 (2015).
Sporten en bewegen staat centraal en sluit aan op
de dimensie sociaal maatschappelijk functioneren
en meedoen.

leid)

Sport

re

e is een doel en ook een middel om andere doelen te bereiken als ‘regie op
leven’, ‘mee kunnen doen’ en ‘sociale netwerken’.

erkwijze

Vanaf 2020 komt er een nieuwe Wet inburgering,
waarbij gemeenten weer de regie krijgen bij de
inburgering. Dat betekent dat gemeenten zelf weer
de inburgering gaan inkopen, het leenstelsel wordt

Statushouders en inburgering

In het coalitieakkoord: Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN is de aanpak van laaggeletterdheid als speerpunt van beleid opgenomen.
Om die reden is met alle lokale partners een
intentieovereenkomst getekend om gezamenlijk de
laaggeletterdheid aan te pakken.
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De nota volksgezondheid is in december 2018
vastgesteld. Hierin wordt een link tussen inkomen
en gezondheid gelegd. Dat gaat onder andere
om kwaliteit van leven en sociaal- maatschappelijk functioneren, waarbij de prioriteit ligt bij het
helpen van kwetsbare inwoners.
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het nieuwe inburgeringsstelsel is om iedereen in
Nederland mee te laten doen, het liefst via betaald
werk en daar moet inburgering aan bijdragen.
Gemeenten gaan inburgeraars daarbij activeren en
begeleiden, zodat zij vanaf het eerste moment aan
de slag gaan met hun inburgering.
Verder vraagt de overheid extra aandacht voor de
zelfstandigen zonder personeel en de werkende

De overheid heeft de komende periode ook oog
voor laaggeletterdheid en er wordt er per 2021

Ook heeft de Kinderom
onderzoek ingesteld ge
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Koopkrachtontwikkeling, 2010-2019
Huisdhoudsituatie

In de zomer van 2018 presenteerde het Rijk
namelijk het Actieplan Brede Schuldenaanpak. Dit
actieplan heeft drie hoofdlijnen:
1. Problematische schulden voorkomen: preventie
en vroeg-signalering
2. Ontzorgen en ondersteunen
3. Zorgvuldige en maatschappelijke verantwoorde
incasso

Verder zijn er nog een aantal andere belangrijke
zaken die spelen.

Kijkend naar de verwachtingen en de CBS en CPBramingen blijkt dat er een lichte daling zal zijn van
het aantal mensen dat in armoede leeft. Echter het
aantal mensen dat langdurig een laag inkomen
heeft stijgt wel.

Hand in hand met armoede gaat gezondheid.
Personen met een armoederisico hebben hogere
zorgkosten, vaker schulden, een minder goede
gezondheid, ze bewegen minder, roken steeds
meer en hebben een lagere levensverwachting dan
personen met een hoger inkomen

Wat de ouderen van 65 jaar en ouder betreft is
in deze groep het aandeel met een laag inkomen
het kleinste. Dit komt doordat de meeste ouderen
naast de Algemene Ouderdomswet (AOW) een
aanvullend pensioen hebben. Bovendien is de
koopkracht van ouderen met alleen een AOW de
afgelopen jaren ﬂink gestegen. Zie de tabel hiernaast.2
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• Drimmelen kent weinig huishoudens met een
laag inkomen. Er is wel een lichte toename van
het aantal huishoudens dat moet rondkomen
van een inkomen op het niveau van het sociaal
minimum. Volgens de laatste cijfers is dit
momenteel 5.5%. Dit is de helft ten opzichte
van de regiogemeenten.
• Indien we ook de groep huishoudens met een
inkomen tot 110% van het sociaal minimum
er bij betrekken gaat het in totaal om ca. 600
huishoudens, ofwel ruim 5,9%;
• Op basis van prognoses wordt er van uitgegaan dat de groep tot 101% en 110% van het
sociaal minimum licht toeneemt; opgemerkt

Het Nibud ( Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting) heeft in opdracht van de Rekenkamer
een minima-effectrapportage opgesteld voor de
gemeente Drimmelen.
De invloed van landelijke en gemeentelijke regelingen op de ﬁnanciële positie van inwoners met
een laag inkomen wordt hierbij onderzocht. Verder
heeft de rekenkamer een nader onderzoek gedaan
naar de armoede in Drimmelen. Hieruit kwamen
de volgende hoofdlijnen naar voren4. (Deze cijfers
zijn aangevuld met de cijfers van 2017 conform de
info: www.waarstaatjegemeente.nl ):

3.4. Onderzoek Nibud

•

•

•

•

•

laag inkomen door een combinatie van het
‘onderwater staan’ van huizen, het verlies van
werk en echtscheidingen armoedesituaties ook
kunnen voorkomen bij huishoudens in hogere
inkomensgroepen;
De gemeente Drimmelen kenmerkt zich als een
gemeente met relatief weinig jongeren, maar
wel veel 65-plussers. In 15 jaar stijgt dit naar
27,7%. Er is dus sprake van een vergrijzing;
Verder heeft deze groep een relatief hoog
woningbezit. Grotendeels vrij van hypotheek,
hierdoor ontstaat meer bestedingsruimte en is
er vermogen.
Verder blijkt dat Drimmelen 2 risicogroepen
kent, namelijk een echtpaar met oudere kinderen en ouderen met een zorgvraag.
1.96% van de kinderen in Drimmelen leeft in
een gezin met een uitkering. Landelijk is dit
6.58%.
In Drimmelen groeit 6.8% van de kinderen op
in een gezin met kans op armoede. Landelijk is
dit 13.1%.
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4.1.2. Wat gaan we daarvoor doen ?
We blijven de volgende producten aanbieden:
• Infographic. Op verzoek van uw raad is een
overzicht beschikbaar van alle aanwezige
voorzieningen binnen de gemeente Drimmelen.

4.1.1. Wat willen we bereiken ?
• Minder aanvragen schuldhulpverlening
• Minder kinderen en volwassenen leven in
armoede
• Meer volwassenen nemen deel aan diverse
culturele en sportieve activiteiten
• Meer mensen kunnen lezen en schrijven

Het armoedebeleid van de gemeente Drimmelen
staat onverminderd in het teken van “Meedoen“
en gaat daarmee uit van een brede benadering
van armoede.

4.1. Iedereen kan “Meedoen”:
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Ook zullen er een aantal nieuwe acties worden
opgestart:

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Deze is beschikbaar op verschillende plaatsen
in de gemeente.
We zetten het Digi-Taalhuis structureel door.
(sinds maart 2018)
We geven uitvoering aan het convenant laaggeletterdheid bv het uitvoeren van de Taaltoets.
(sinds juni 2018)
Sporten voor volwassen statushouders is nog
steeds mogelijk.
Noodfonds. Dit wordt ingezet als er op geen
andere manier een beroep gedaan kan worden
op een voorziening, terwijl de noodzaak
hiervan wel aanwezig is. (sinds september
2018)
Schuldhulpverlening
Mvcg (maatwerk voorziening voor chronisch
zieken en gehandicapten)
Evalueren functie van de voedselbank met
aandacht voor lokale inbedding en gezonde
voeding
Bijdrage via Stichting Leergeld.
Collectieve ziektekostenverzekering.
Individuele studietoeslag. Dit is een toeslag die
men ontvangt als men een studie volgt en een
arbeidsbelemmering heeft.
Bijzondere bijstand
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ).
Dit is een regeling waarbij de gemeente
zelfstandigen ondersteunt die het ﬁnancieel
moeilijk hebben.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
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• Wettelijk vrijlatingsbeleid. Voor speciﬁeke
groepen geldt dat mensen met een bijstandsuitkering gedurende 6 maanden een gedeeltelijke
vrijlating krijgen van hun deeltijdinkomsten.
• Premiebeleid. Dit is een regeling die door de
gemeente Drimmelen in het leven is geroepen
om mensen die arbeidsgehandicapt zijn en een

4.2.1. Wat gaan we daar voor doen ?
We blijven de volgende producten aanbieden:

Wat willen we bereiken ?
• We proberen de armoedeval als gemeente
Drimmelen zoveel als mogelijk te voorkomen.
• We willen dat het aantal uitkeringen zo beperkt
mogelijk is.
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Ook zullen een aantal nieuwe acties worden opgestart:
• Het opzetten van een 0+ meting om inzicht te
krijgen in de effecten van beleid.
• Inzet taal op de werkvloer. Er zijn in onze
gemeente inwoners die wel een baan hebben,
maar niet zo taalvaardig zijn. Dit zijn vaak de
mensen die tijdens economische tegenwind als
eerste ontslagen worden. Door in te zetten op
taal op de werkvloer proberen we de taalvaardigheid te verhogen.

•

•
•

•

minimumloon te verdienen, terwijl de persoon
wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.
Door deze subsidie zijn mensen in staat om
100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. (ter illustratie: als iemand een uitkering
heeft is dit 70% van het wettelijk minimumloon)
Werkgeversservicepunt. Dit is een samenwerking tussen gemeenten, UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), onderwijsinstellingen, kennissentra en ander partijen
met als doel werkgevers te informeren over de
mogelijkheden die er zijn om mensen die moeilijker aan te werk komen in dienst te nemen.
BBZ voor zelfstandigen (zie paragraaf 4.1.2).
Inzet statushouders via MidZuid. Statushouders krijgen bv via MidZuid of Tools to Work
een opleiding en doen werkervaring op met
als doel snellere uitstroom naar een betaalde
baan. Ook werken we met het project: VIP
(Vluchtelingen in Participatie) van Vluchtelingenwerk.
Bestrijden van laaggeletterdheid. Dit is een
onderdeel van het coalitieakkoord en middels
het ondertekende convenant laaggeletterdheid
wordt hieraan invulling gegeven.
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4.3. Kinderen noo
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4.3.4. Financieel overzicht
Actie
2019
2020
Aansluiting zoeken bij
ﬁnancieel spreekuur
bij ROC
Ondersteuning
€ 12.500 € 25.000
kwetsbare moeders
Financieel budget
€
500 €
500
scholen
Onderzoek kinderen
pm
van de voedselbank
We onderzoeken de
pm
pm
mogelijke aansluiting
met de website
www.kindpakket.nl
Totaal
€ 13.000 € 25.500
pm

pm

500

pm

pm

€ 13.000 €

500

500 €

0

€ 12.500 €
€

2022
0

2021
0 €

€

4.3.3. Wat is het gewenste SMART resultaat in
2022 ?
• Het aantal kinderen dat in armoede leeft daalt
in 2022 met 0.46% naar 1.5%.
• Het aantal kwetsbare moeders wat ondersteund
wordt stijgt van 0 naar 5.
• Er worden geen gezinnen met kinderen uit
woningen gezet.

• We onderzoeken de mogelijke aansluiting bij
de website: www. kindpakket.nl . Dit is een
website waarin alle gemeentelijke voorzieningen voor kinderen te vinden zijn op het gebied
van educatie, sport, cultuur, verjaardag en
recreatie. Aanvragen hiervoor kunnen online
gedaan worden en komen dan bij de betreffende organisaties terecht. Stichting Leergeld
heeft hier bij andere gemeenten al positieve
ervaringen mee. (Zie bijlage 1). Op deze manier
creëren we volgens het advies van de Nationale
ombudsman een kindpakket in Drimmelen.

Armoedebeleid verlangt een integrale en een over
meer beleidsterreinen geregisseerde samenhangende aanpak waarbij het klantproces leidend is.
Mensen in armoede hebben vaak te maken met
problemen op meerdere levensdomeinen. Zowel
de wetenschap als ervaringen vanuit de praktijk
laten steeds meer zien dat basale problemen voor
burgers, zoals armoede en schulden, eerst moeten
worden opgelost voordat mensen openstaan voor
begeleiding rond opvoeding, participatie en werk.
Er is dus altijd sprake van maatwerk. Een integrale aanpak is daarom noodzakelijk, waarbij
nadrukkelijk met de inwoner het gesprek wordt
aangegaan over de samenhang tussen verschillende zaken en de gewenste maatwerkaanpak.
Een integrale aanpak betekent ook samenwerking

4.4. De klant centraal

Ook zullen een aantal
start:
• Werkwijze gemeente
terugvorderen van d
De gemeente is niet
voorzieningen, maar
belastingen en ten
ringen. Het komt vo
over kan gaan tot b
van andere schulde
incassobureaus op
kosten van dien. Da
doen.

4.4.2. Wat gaan we d
We blijven de volgende
• Omgekeerde toets. (
in bijlage 2.)
• Inzet formulierenbri
• Inzet thuisadministr
• Ouderenadviseurs
• Belastingservice
• Verdere vereenvoudi
lieren

4.4.1. Wat willen we
• De klant wordt bete
vraag
• We vereenvoudigen
procedures
• We bieden maatwer

In het beleidsplan soci
wordt hier nog verder o

hierbij van groot belan
ook dusdanig ingericht
naar nieuwe manieren
voorzieningen. Daarbij
bureaucratisch en gebr

r

met
jven,
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€ 0

2019

2020
pm

€ 0

€ 0

€ 4.000

€ 0

€ 4.000

2021
2022
pm € 10.000

Preventie en vroeg signalering krijgen nadrukkelijk
een plek in het nieuwe armoedebeleid om daar
waar mogelijk armoede te voorkomen, of als er al
sprake is van armoede, tijdig in te kunnen grijpen
zodat erger voorkomen wordt.
Voorkomen is beter dan genezen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat preventie en vroeg
signalering effectief zijn. Echter, de drempel om
hulp te vragen is hoog en mensen weten ook niet
altijd de weg te vinden met hun vragen. (zie ook
paragraaf 4.6) Het komt voor, dat iemand pas
maanden na het ontstaan van schulden aanklopt
bij de schulddienstverlening, met als gevolg dat
schulden, die eerst misschien
nog beheersbaar waren, hoger zijn geworden. En
er kunnen dan ook gemakkelijk problemen op
andere leefgebieden ontstaan, terwijl het traject
naar de oplossing in de tussentijd ingewikkelder
en duurder kan worden. De urgentie om ‘er op
tijd bij te zijn’ is dan ook evident. Met dit nieuwe
armoedebeleid geven we concreet handen en
voeten aan preventie en vroeg signalering om
zoveel en zo vroeg mogelijk te voorkomen dat
mensen in armoede en schulden komen, maar ook
om er op tijd bij te zijn en erger te voorkomen als
een situatie van armoede en schulden zich voortdoet.

4.5. We zetten in op preventie en
vernieuwende instrumenten

€ 4.000

het kader van het
GD die continue meet.
et klanttevredenheidsie een Pw-uitkering

SMART resultaat in

anden en uitzettingen
geslaagde werkwijze.
en er immers geen
den. Vanaf 2019 zal dit
tructureel ingezet gaan
r, zijn er op andere
slagen en dus afspravoorbeelden in het
venanten hebben met
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e zoals dit geadviseerd
mische Raad (SER). Dit
aar wordt opgenomen
idsambtenaar minierlening. Belangrijke
de minima in kaart
n van ingewikkelde
4.5.2. Wat gaan we daar voor doen ?
We blijven de volgende producten aanbieden:
• Convenant Woonvizier en Surplus inzake het
voorkomen huisuitzettingen.
• Noodfonds (zie paragraaf 4.1.2)
• Inzet van budgetcoaches en thuisadministratie
• Digi-Taalhuis (zie paragraaf 4.1.2)

4.5.1. Wat willen we bereiken ?
• Minder inwoners hebben schulden en de schulden die er zijn, zijn beduidend minder dan de
gemiddeld € 30.000,-- € 40.000—schuld.
• We hebben minder minima in de gemeente
Drimmelen
• Er groeien minder kinderen in Drimmelen in
armoede op.
• Er vindt geen huisuitzetting plaats als er kinderen in het spel zijn.
• Er zijn minder laaggeletterden in onze
gemeente

4.5.3. Wat is het gewe
2022?
• Het aantal aanvrage
met 10% van gemid
aanvragen in 2022.
• In 2022 daalt het aa
in armoede van 600
• Er worden geen gezi
woningen gezet
• Het aantal moeders
voorzorgmogelijkhei
• Het aantal laaggelet
4% in 2022.

Ook zullen een aantal
start:
• De Kredietbank Wes
vanaf 01-1-2020 gee
aan de regio. Dit be
Drimmelen in 2019
naar een nieuwe aa
schuldhulpverlening
genomen zal worde
• Het afsluiten van co
ven, verzekeraars en
(zie 4.4.2.)
• Aansluiting zoeken
cieel spreekuur voor
• Inzetten op consequ
(zie 4.1.2)
• Met GGD en CJG een
kwetsbare moeders.
• Borgen rol armoede
4.4.2)

cieel

met
jven,

er

Zie 4.4.4 Zie 4.4.4 Zie 4.4.4 Zie 4.4.4

Zie 4.1.4 Zie 4.1.4 Zie 4.1.4 Zie 4.1.4
Zie 4.3.4 Zie 4.3.4 Zie 4.3.4

Zie 4.3.4 Zie 4.3.4 Zie 4.3.4 Zie 4.3.4

2019
2020
2021
2022
Volgt
Volgt
Volgt
Volgt
separaat separaat separaat separaat
Zie 4.4.2 Zie 4.4.2 Zie 4.4.2 Zie 4.4.2

Actie
Opstellen communicatieplan
Tegengaan armoedeval monitoren /0+ meting

4.6.2. Wat gaan we daar voor doen ?
We blijven de volgende producten aanbieden:
• Infographic. (zie paragraaf 4.1.2)
• Sociaalwijzer
• Structureel overleg met de armoedepartners. 2
keer per jaar hebben we overleg met de partners om elkaar over en weer te informeren over
de armoedevoorzieningen.
• tegengaan armoedeval monitoren

4.6.1. Wat willen we bereiken ?
• Inwoners zijn bekend met de gemeentelijke
minimavoorzieningen.
• Mensen uit de doelgroep maken zo veel mogelijk gebruik van de aanwezige voorzieningen.
• We zorgen dat onze samenwerkingspartners op
de hoogte zijn van de gemeentelijke activiteiten.

Uit het rekenkameronderzoek bleek dat de inwoners van de gemeente Drimmelen beperkt gebruik
maken van de aanwezige gemeentelijke voorzieningen. Een positieve uitzondering is stichting
Leergeld.
Zo kan onbekendheid, onduidelijkheid of schaamte
een reden zijn om geen gebruik te maken van de
ﬁnanciële mogelijkheden. Het is van belang dat de
voorzieningen bij de mensen komen die er recht
op hebben

4.6. Het bereik en bekendheid van
regelingen vergroten

€

19.000 €

4.6.4. Financieel overz
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Decentralisatie-uitkering schulden en armoede
Klijsma gelden
Gelden Raad vanuit zorggelden
(€ 50.000,-- minus reeds ingezette acties: extra
subsidie Leergeld, noodfonds laaggeletterdheid)
Coalitie-akkoord laaggeletterdheid statushouders
(bibliotheekabonnement, taal op werkvloer en
Digitaalhuis. € 16.000,-- waarvan € 4.000,-- voor
acties uit het plan)
BUIG
Totaal

Beschikbare budget voor het beleids- en uitvoeringsplan minimabeleid en schuldhulpverlening:

Totale budget voor reguliere taken opgenomen in
de begroting:
2019
2020
Bijzondere bijstand
€ 98.500 € 98.500
Schuldhulpverlening
€ 159.326 € 159.326
Leergeld
€ 50.600 € 50.600
Voedselbank
€ 19.000 € 19.000
Noodfonds
€ 20.000 € 20.000
Digitaalhuis
€ 12.000 € 12.000
Totaal
€ 359.426 € 359.426

4.000 €

2019
24.838 €
58.328 €
22.500 €

4.0

20
24.8
58.3
22.5

€ 109.666 € 109.6

€

€
€
€

2021
2022
€ 98.500 € 98.500
€ 159.326 € 159.326
€ 50.600 € 50.600
€
0 €
0
€ 20.000 € 20.000
€ 12.000 € 12.000
€ 340.426 € 340.426

6. Totaal ﬁnancieel overzicht

€
€

€
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12.500 €
0
500 €
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Stap 4: randvoorwaard
Het formele besluit kan
toekennen of juist afwij
afwijzing worden in het
de mate en de duur va
is om de afspraken die
te realiseren, worden in
Echter een paar basispr
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Stap 3: is het besluit et
De gemaakte afspraken
een formeel besluit. Da
het effect is van het vo
betrokkene, zijn gezin
mogelijkheden en vaar
zelf en zijn netwerk wo

Wmo 2015
Meedoen aan het
maatschappelijk
leven
Overheid vult aan
Van burgers wordt
op middelen die zelf verwacht dat zij
verworven kunnen
zelf zoveel mogelijk
worden
oplossen en
organiseren
Bij voorkeur door
Zo lang mogelijk in
betaald werk, anders eigen leefomgeving
door vrijwilligerswerk
of tegenprestatie

Participatiewet
Bestaansminimum

Participatie

Stap 2: de grondwaarde
Valt het beoogde effect onder de grondwaarden
van de verschillende wetten? Een ‘grondwaarde’ is
de reden dat de wet is geschreven. De grondwaarden zijn:

Stap 1: het effect
Welk effect willen de inwoner en de medewerker
van de gemeente samen bereiken? Hierbij worden
het netwerk van de inwoner, algemene voorzieningen en (eventueel) andere professionals betrokken. Afspraken die gezamenlijk worden gemaakt
worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een plan van
aanpak.

De omgekeerde toets in vier stappen:

In 2018 is de gemeente Drimmelen gestart met de
omgekeerde toets van Stimulanz. Medewerkers
van het CJG, Participatiewet en Wmo zijn intensief
getraind in deze methode.

een in 2017 een
eren in armoede en
gen gedaan. Een van
t van een kindpakket.
et, dat kinderen in
inste de meest noodeding, lessen voor
s, vervoer en deelname
van sport en cultuur.

Omgekeerde toets

Bijlage 2.
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enwerkingsverband
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drempelige toegang
leren lezen en schrijgitale vaardigheden en
worden door laagn vrijwilligers. Het is
en de antwoorden aan
Taalhuis Drimmelen
a’s:

S

Doel convenant
Met dit convenant leggen de lokale samenwerkingspartners vast dat zij in het Digi-Taalhuis
samenwerken aan het verminderen van laaggeletterdheid. In het convenant staat welke gezamenlijke verantwoordelijkheid de partners willen
dragen en welke verantwoordelijkheid zij willen
dragen vanuit hun inhoudelijke expertise.

het Leven.
3. Het Digi-Taalhuis is opgenomen in een meerjarig beleidsnotitie met ﬁnanciële dekking.
4. In het Digi-Taalhuis is het mogelijk om als
bezoeker onder begeleiding het recente lokale
aanbod te raadplegen.
5. Het Digi-Taalhuis draagt zorg voor het actueel
houden van het aanbod op Taalzoeker.nl en
Digitaalhulpplein.nl.
6. Vanuit het Digi-Taalhuis wordt er actief gewerkt
aan werving en scholing van laaggeletterden.
7. In het Digi-Taalhuis zijn vrijwilligers actief die
(een deel van) de basistraining van Taal voor
het Leven hebben gevolgd, afhankelijk van de
al aanwezige kennis.
8. In het Digi-Taalhuis is een basiscollectie van
lees-, les- en toetsmaterialen (fysiek en digitaal) voor laaggeletterden beschikbaar om mee
te kunnen oefenen.
9. Het Digi-Taalhuis verzekert zich van een onderwijskundig specialist van het ROC voor intakes
van cursisten en het helpen van vrijwilligers
met didactische vragen.
10. Het Digi-Taalhuis bewaakt de kwaliteit door
monitoring van effecten, registratie van aantallen en deelname aan (landelijke) intervisie.

onvenant Laaggeletterdheid
TAKEN EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN
SAMENWERKINGSPARTNERS

Alle partners:
• Zijn actief in het herkennen en doorverwijzen
van laaggeletterden naar het Digi-Taalhuis
• Zijn actief in het doorverwijzen van vrijwilligers
en professionals naar het Digi-Taalhuis.
• Ondersteunt mede de promotie en communicatie ten behoeve van het Digi-Taalhuis, bijvoorbeeld door posters op te hangen, ﬂyers te
verspreiden, en informatie in hun nieuwsbrief
op te nemen.
Gemeente Drimmelen
• Voert de regie over het bestrijden van laaggeletterdheid in Drimmelen.
• Stimuleert actief de samenwerking tussen organisaties in de aanpak van laaggeletterdheid om
tot een goed toegankelijk en passend taalaanbod te komen.
• Stelt middelen beschikbaar aan het Digi-Taalhuis voor de organisatie van taalactiviteiten.
De aanpak van laaggeletterdheid is integraal
opgenomen in het gemeente beleid.
• Maakt gestructureerde herkenning van laaggeletterdheid mogelijk binnen de participatie
workshops door gebruik te maken van de
taalmeter.
• Medewerkers binnen de organisatie krijgen de
mogelijkheid om de training “herkennen en
doorverwijzen van laaggeletterden voor professionals” te volgen.
• Laaggeletterde medewerkers binnen de organisatie krijgen de gelegenheid een taaltraining te
volgen.
• 2 producten uit de communicatie uitingen

Om de samenwerking goed vorm te kunnen geven
is er een beschrijving gemaakt van de taken en
verantwoordelijkheden van de diverse partners:

4
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ROC KELLEBEEK

STICHTING LEZEN & SCHRIJVEN

• Coôrdineer de trainingen Herkennen & Doorverwijzen voor professionals en vrijwilligers in
de regio en traint nieuwe trainers.
• Mede-mobiliseren van het netwerk.
• Voert campagnes om laaggeletterdheid te
blijven agenderen bij politiek en publiek zoals
met de Week van de Alfabetisering.
• Faciliteert de Taalverkenner, een website om
lokaal de Taalhuizen op te zoeken.
• Faciliteert de Basismeters, instrumenten om te
screenen of iemand laaggeletterd is.
• Biedt trainingen en cursusmateriaal voor taalvrijwilligers en lesmateriaal voor laaggeletterden.

10

• Maakt het formeel taalaanbod voor laaggeletterden, zo mogelijk, lokaal toegankelijk.
• Geeft inhoudelijke ondersteuning aan de
vrijwilligers van het Digi-Taalhuis.
• Verzorgt verdiepingsworkshops voor vrijwilligers in overleg met de coôrdinator van het
DigiTaalhuis.

9

Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Planbureau
Algemene Ouderdomswet
Zelfstandigen zonder personeel
Stichting nationaal Instituut voor budgetvoorlichting
Maatwerk voorziening chronisch zieken en gehandicapten
Doelen die speciﬁek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tij
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Centrum voor Jeugd en Gezin
Regionaal opleidingscentrum
Sociaal Economische raad
Uitkering in het kader van de Participatiewet
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

CPB
AOW
zzp
Nibud
MvcG
SMART
GGD
CJG
ROC
SER
Pw-uitkering
UWV

Voor- en vroegschoolse educatie

vve

Nog 15

Opmer

CBS

Wet maatschappelijke ondersteuning

Lijst van afkortingen

Wmo

Bijlage 5.

163
263
417
25-30
2
72
186
9
389

Toegekende
voorzieningen/
lopend

Totaaloverzicht toegekende
de
minimavoorzieningen 2018

Bijzondere bijstand
(incl. studietoeslag en inkomenstoeslag)
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Stichting Leergeld
Goederenbank de Baronie/Voedselbank
Noodfonds
Schuldhulpverlening
Pw-uitkeringen per 31-12-2018
Bbz-uitkeringen en kredieten per 31-12-2018
Wtcg

Bijlage 4.

ontwerppartners.nl

