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Raadsvoorstel 65 
Vergadering 7 juli 2015    Gemeenteraad 

 
Onderwerp :  nota 'Meer voor wie minder heeft!  Minimabeleid 2015 - 2018' 

 
B&W vergadering :  09 juni 2015 
Dienst / afdeling :  Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening 
 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
Met de vaststelling van de programmabegroting 2015 heeft uw raad besloten om extra middelen in te gaan 
zetten voor armoedebestrijding. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1.224.000,- in 2015 oplopend naar een 
bedrag van € 1.739.000,- in 2018. Hiervan is een bedrag van € 200.000 voor de extra inzet om schulden te 
voorkomen.   
 
Context 
Het gemeentelijk beleid erop is gericht de zelfredzaamheid van huishoudens met een lager inkomen te 
vergroten. Dat streven beperkt zich niet tot het minimabeleid, maar strekt zich uit over meerdere 
beleidsterreinen, regelingen en gesubsidieerde voorzieningen. Integraliteit in onze aanpak is dan ook 
voorwaardelijk.  
 
Om het gemeentelijk minimabeleid tegen het licht te houden en te horen welke behoefte er is als het gaat om 
het tegengaan van schulden, zijn er gesprekken gevoerd met professionele organisaties, zelforganisaties, 
vrijwilligers en inwoners. Ook organiseerden we, om input op te halen, een werkconferentie 
armoedebestrijding waarbij ruim 100 deelnemers aanwezig waren.  
 
Op basis van deze gesprekken en de werkconferentie zijn er zes thema's te onderscheiden: taboe 
doorbreken, preventie, vroegsignalering, gebruik voorzieningen, vaardigheden vergroten en meedoen.  
Hieronder staan in het kort de belangrijkste bevindingen en de voorstellen voor intensivering. 

1. Taboe doorbreken 
Van zowel inwoners als professionals hoorden we dat er een groot taboe rust op het onderwerp 
armoede. De schaamte om te praten over en hulp te zoeken bij financiële problemen is groot.  
Voorstel:  
- stimuleren dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt, onder meer door in onze 

communicatie regelmatig aandacht te vragen voor dit onderwerp; 
- stimuleren dat ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring delen, waardoor lotgenoten beter 

bereikt, geadviseerd en daarmee geholpen kunnen worden.  
 

2. Preventie 
Het voorkomen van schulden is belangrijk. Niet alleen voor inwoners met een laag inkomen. Door de 
economische crisis zien we steeds vaker inwoners met hoge(re) inkomens die vanwege financiële 
verplichtingen in financiële moeilijkheden komen. Preventie van schulden is ook een belangrijk 
onderwerp binnen het onderwijs.  
Voorstel: 
- structureel subsidiëren van projecten op de basisscholen en middelbare scholen;  
- contineren van de subsidie voor de Formulierenbrigade;  
- verkennen samenwerkingsmogelijkheden met Rabobank en de ING bij de preventie van 

financiële problemen; 
- onderzoeken van de mogelijkheden die het Nibud biedt op dit gebied.  

 
3. Vroegsignalering 

Als financiële problemen in een vroeg stadium geconstateerd worden zijn ze vaak minder groot en 
beter op te lossen. Alle professionals moeten hier in feite alert op zijn en zo nodig kunnen verwijzen. 
Daarvoor is het wel van belang dat de regelingen en voorzieningen bekend zijn bij de professionals. 
Dit is niet altijd het geval. Ook is het niet altijd bekend naar wie verwezen kan worden.  
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Voorstel: 
- met ondersteuning van de oprichters van het Goede Gierenfonds willen we in gesprek gaan met 

onze partners om te bespreken hoe we dit gaan verbeteren.  
 

4. Gebruik voorzieningen  
Inwoners geven aan dat ze de beschikbare regelingen en voorzieningen waarvan gebruik kan worden 
gemaakt niet kennen. De informatieverstrekking kan effectiever. Een drempel is het steeds maar weer 
opnieuw informatie aanleveren over de financiële situatie. 
Voorstel: 
- invoeren van een eenmalige inkomenstoets 
- via verschillende communicatiekanalen de bestaande regelingen en voorzieningen onder de 

aandacht brengen van onze inwoners 
 

5. Vaardigheden vergroten 
Omgaan met (weinig) geld vraagt naast kennis ook bepaalde vaardigheden. Niet iedereen beschikt 
over deze vaardigheden. Sinds de crisis hebben ook meer bedrijven en ZZP-ers moeite om het hoofd 
boven water te houden. Dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden. 
Voorstel: 
- stimuleren van de oprichting van de Brabantse Zaak (ondersteunen van ondernemers bij beroep 

op sociale wetgeving voor ondernemers (BBZ)) 
- de hiervoor genoemde continuering van de subsidie aan de Formulierenbrigade en de inzet van 

ervaringsdeskundigen leveren hier een bijdrage aan. 
 

6. Meedoen 
Zowel inwoners als professionals en vrijwilligers van verschillende organisaties geven nadrukkelijk 
aan dat zij het belangrijk vinden dat mensen mee kunnen doen. Omdat bijna alle activiteiten geld 
kosten, constateren zij dat een actief sociaal leven vaak niet mogelijk is en dat het voor mensen vaak 
lastig blijkt het sociale netwerk te behouden.  
Voorstel: 
- verbreden van de doelgroep van Stichting leergeld, zodat ook jongere kinderen (0- 4 jaar) hier 

gebruik van kunnen maken en kinderen uit gezinnen met een lager besteedbaar inkomen; 
- een verkennend onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van het opkopen van schulden bij 

gezinnen, waarbij sprake is van kleine overzienbare schulden die aanleiding kunnen zijn voor 
grotere problematische schulden. Het financieel aflossen van deze schulden is vaak geen optie, 
maar met een tegenprestatie in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in het op te richten 
Stadsleerbedrijf zou dit wel kunnen zijn.  

- Voortzetten van het project Van grijs naar Groen en het dekken van de subsidie van Stichting 
Speel je mee. 

 
Middelen 
Voor de invulling van de 200.000 euro ziet het bestedingsvoorstel er als volgt uit: 

 20.000 euro - Structurele subsidie projecten op scholen, 

 20.000 euro - Vroegsignalering verbeteren, 

 25.000 euro - Ontwikkelen eenmalige inkomenstoets, 

 10.000 euro - Intensivering communicatie en voorlichting, 

 20.000 euro - Inzet ervaringsdeskundigen, 

   5.000 euro - Stimuleren van oprichting Brabantse Zaak, 

 20.000 euro - Uitbreiding doelgroep Stichting Leergeld, 

 50.000 euro - Pilot opkopen schulden, 

 30.000 euro - Initiatieven gericht op meedoen. 
 
Communicatie 
Communicatie met betrokkenen in onze stad speelt zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van het 
beleid een grote rol. Wij hebben beginspraak ingezet om input te vergaren voor het beleid en ca. 35 
gesprekken gevoerd met inwoners, professionals, vrijwilligers en ondernemers. Ook heeft een 
werkconferentie plaatsgevonden waarbij ca. 100 deelnemers input leverden.  
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In de nota is een hoofdstuk (Hoofdstuk 6) opgenomen over communicatie. Hierin staat beschreven hoe wij 
communicatie de komende tijd gaan inzetten met als doel bekendheid te vergroten en het onderwerp 
armoede bespreekbaar te maken. Ook is een klankbordgroep samengesteld van ruim 10 inwoners met een 
laag inkomen, professionals en vrijwilligers. Zij 'pretesten'  onze communicatieuitingen op begrijpelijkheid en 
geven ons feedback op  de vraag of onze aanpak aansluit op de behoeften van de doelgroep.  
 
Wij stellen u voor om kennis te nemen van de adviezen en vragen van de adviesraden en de beantwoording 
daarvan en de nota 'Meer voor wie minder heeft!  Minimabeleid 2015 - 2018' vast te stellen. 
Het advies van de commissie Maatschappij zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
de burgemeester  de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel 
 
 
 
 
 

 mr. drs. A.P.M. ter Voert 

 
 
Bijlagen 

 Nota 'Meer voor wie minder heeft - Minimabeleid 2015-2018'  

 Advies GOH / HelmondJong2Gether nota minimabeleid 2015-2018 (kenmerk: 741245) 

 Advisering en beantwoording adviesraden irt de nota minimabeleid 2015-2018 

 Advies Seniorenraad Minimabeleid 2015-2018 (kenmerk: 741246) 
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Raadsbesluit 65 
Vergadering 7 juli 2015 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond; 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2015; 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
besluit: 

1. kennis te nemen van de adviezen en vragen van de adviesraden op de conceptversie van de 
nota 'Meer voor wie minder heeft!  Minimabeleid 2015 - 2018' en de beantwoording daarvan; 

2. de nota 'Meer voor wie minder heeft!  Minimabeleid 2015 - 2018' vast te stellen. 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 juli 2015. 
 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter de griffier  
 
 
 
 

  

 


