Gemeente Delft
t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 78
2600 ME Delft
Betreft: Werk & Inkomen
Onderwerp: Armoedebestrijding
Datum: 12 april 2017
Geacht College,
In de media hebben we kennis genomen van uw brief d.d. 14-02-2017 aan de
gemeenteraad betreffende voorstellen voor de inzet van de extra rijksmiddelen voor
kinderen in armoede en ouderen in de bijstand. Wij hebben begrepen dat de voorstellen zijn
gebaseerd op suggesties vanuit het Pact tegen de Armoede en de Meedenkbegroting.
Het beschikbaar komen van extra rijksmiddelen in het kader van armoedebestrijding
juichen wij uiteraard toe. Er is de laatste maanden al meerdere malen door diverse partijen
op gewezen dat het economisch beter gaat in Nederland maar dat met name de onderkant
van de samenleving daar minder van profiteert. Een tweedeling in de maatschappij op dit
gebied vraagt alle aandacht.
De Adviesraad Sociaal Domein vraagt zich wel af gelet op de behandeling van dit onderwerp
of een betrokkenheid van de ASD niet vanzelfsprekend zou zijn geweest bijvoorbeeld door
een adviesaanvraag. Zeker gelet op uw voornemen in april al te starten met de uitvoering.
Daarbij merken wij op dat er met betrekking tot het domein Werk & Inkomen vanuit het
College sinds de instelling van de ASD nog geen enkele adviesaanvraag is gedaan. Wij
ontvangen graag een toelichting van u hierop.
Voor wat betreft de voorstellen met betrekking tot de inzet van de extra middelen voor
armoedebestrijding hebben wij de volgende vragen aan u:
 In hoeverre heeft u mensen uit de doelgroep rechtstreeks benaderd voor suggesties?
 Kan iedereen die onder de doelgroep valt van deze regeling profiteren?
 Kunt u aangeven hoeveel gezinnen in Delft onder deze regeling komen te vallen en
dit uitgesplitst in een- of twee oudergezinnen; het aantal kinderen en leeftijd voor
zover van toepassing?
 Welke van de hierboven genoemde gezinnen zijn in 2016 in aanmerking gekomen
voor een bijzondere uitkering. En kunt u dan aangeven waarvoor zo’n bijstand is
aangewend en om hoeveel geld dit is gegaan?
 Kunt u aangeven wat uw aanname is voor 2017 met betrekking tot bovenstaande en
wat het kwantitatieve effect is van bovenstaande?
 Het is bekend dat er bij mensen net boven het minimuminkomen een zelfde
problematiek zich voordoet maar dat deze zich niet laat horen, de zogenoemde “stille
armoede”. Kunt u aangeven hoe u daarop anticipeert?
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Bij de Delftse Rekenkamer loopt een onderzoek naar armoede in de gemeente Delft.
In hoeverre kunnen uitkomsten uit dit onderzoek meegenomen worden bij het
bestemmen van de extra rijksmiddelen?
Kunt u aangeven in hoeverre er in het Armoedebeleid specifiek aandacht geschonken
wordt aan de armoede onder kinderen?

Wij zien uw reactie graag tegemoet en zijn uiteraard bereid deze brief mondeling toe te
lichten.
Met vriendelijke groet,

Ajo Duymaer van Twist
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Delft
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