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Geachte heer Duymaer van Twist,

Wij hebben uw brief van 12 april met een aantal vragen over de inzet van de
exira middelen voor kinderen in armoede en ouderen in de bijstand
ontvangen. Wij geven u hieronder de antwoorden op deze vragen.
Als eerste vraagt u zich af waarom wij de Adviesraad Sociaal Domein niet
om advies gevraagd hebben over dit onderwerp. Het betreft inzet van extra
rijksmiddelen, specifiek voor kinderen in armoede. Normaliter worden deze
middelen in de kadernota toebedeeld aan de diverse regelingen' Op
verzoek van de raad hebben wij, vooruitlopend op de kadernota, de
voorstellen in een raadsbrief toegelicht en voorgelegd aan de commissie'
Op 7 maart 2017 heeftde commissie de brief besproken en ongewijzigd
vastgesteld.
Zoals u hebt kunnen lezen stellen wij voor om vooral het bestaand beleid te
verruimen. Er is geen sprake van nieuw beleid of een nieuw plan over
armoedebeleid. Wij zien daarom geen reden om de per raadsbrief gedane
voorstellen als adviesaanvraag bij u voor te leggen. Mevrouw Hoekman
heeft de voorzitter van de werkgroep Werk en lnkomen, mevrouw Quapp,
op 27 maart 2017 per mail geÏnformeerd over een aantal ondenrverpen,
waaronder de brief over de extra middelen voor armoedebestrijding.

Als antwoord op uw tweede vraag over het aantal adviesaanvragen met
betrekking tot het domein Werk en lnkomen melden wij dat in de hiervoor
genoemde mail ook de planning van een aantal documenten rondom
participatie, werk en inkomen staat. Over 3 ondenruerpen volgt een
adviesaanvraag. Dit betreft het beleidsplan Handhaving, een plan rond
ondernemen met een bijstandsuitkering en de aanbesteding van de
co lectieve aa nvu lende ziektekostenverzekeri n g, d e AV-Delft'
I

I

Als laatste volgen nu de antwoorden op uw vragen met betrekking tot de
inzet van de extra middelen voor armoedebestrijding.

1.

ln hoeverre hebt u mensen uit de doelgroep rechtstreeks benaderd
voor suggesties?
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Antwoord:
Op een bijeenkomst van het Pact tegen de armoede is dit onderwerp
besproken. Bij deze bijeenkomst is een groot aantal organisaties uit
de stad aanwezig dat zich bezig houdt met armoedebestrijding. Dit
zijn ook organisaties die bestaan uit mensen uit de doelgroep. Het
resultaat van deze besprekingen en de input uit de
meedenkbegroting heeft geleid tot de voorstellen in de raadsbrief
van 21 februari 2A17.lnwoners zijn tevreden over het aantal en de
aard van de voorzieningen die in de stad aanwezig ziin, maar zien
graag dat sommige van deze voorzieningen verruimd worden, qua
bedrag en/of frequentie. ln de voorstellen hebben wij hier gehoor
aan gegeven.
Kan iedereen die onder de doelgroep valt van deze regeling
profiteren?
Antwoord:
Ja. ledere inwoner van Delft met een inkomen van maximaal llAa/o
van het geldend sociaal minimum kan gebruik maken van de
regelingen.
Kunt u aangeven hoeveel gezinnen in Delft onder deze regeling
komen te vallen en dit uitgesplitst in een- of tweeoudergezinnen; het
aantal kinderen en de leeftijd voor zover van toepassing?
Antwoord:
Volgens de minimascan van Stimulansz, de meest recente
beschikbare gegevens, zijn in Delft 6074 huishoudens met een
inkomen tot 110% van het sociaal minimum. ln deze huishoudens
leven 2195 kinderen tot 18 jaar. Er is geen uitsplitsing in leefvorm
binnen deze huishoudens, ook is niet bekend hoeveelvan deze
huishoudens kinderen tussen 0 en 18 jaar bevatten.
Kijkend naar de laatste beschikbare CBS cijfers fianuari 2016) zijn
er 650 alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering en 350
gehuwden/samenwonenden. Van deze laatste groep is niet bekend
hoeveel van deze huishoudens kinderen hebben.
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?
Antwoord:
ln totaal is in 2016 aan 2929 unieke huishoudens bijzondere bijstand
verstrekt. Deze aantallen zijn niet gespecificeerd naar leefvorm en/of
leeftijd. ln 2016 is een bedrag van € 3.286.535, - aan bijzondere
bi.istand betaald. Het gaat dan om bíjstand voor bijvoorbeeld
reiskosten, budgetbeheer, woonkosten, kinderopvang,
rechtsbijstand, medische kosten, etc.
Het is bekend dat er bij mensen net boven het minimuminkomen een
zelfde problematiek zich voordoet maar dat deze zich niet laat
horen, de zogenaamde stille armoede. Kunt u aangeven hoe u
daarop anticipeert?
Antwoord:
lnwoners van Delft met een inkomen tot 110olo van het sociaal
minimum komen in aanmerking voor de diverse regelingen rondom
armoedebestrijding. Voor de aanvullende collectieve
ziektekostenverzekering geldt een inkomensgrens tot 130% van het
sociaal minimum. Wanneer men een hoger inkomen heeft, kan men
een beroep doen op de regelingen, maar we houden dan rekening
met de aanwezige draagkracht binnen het inkomen.
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We wijzen mensen op de mogelijkheden voor
inkomensondersteuning, onder andere door de campagne 'Dit
geld(t) voor u" waarin alle regelingen kort beschreven worden in een
iotOer. Op de website van de gemeente Delft besteden we aandacht
aan dit ondenverp. ook bij de ketenpartners wordt informatie
verstrekt over de mogelijkheden. Zij promoten ook de gemeentelijke
regelingen.
Oà groèp die u noemt is een moeilijk te bereiken en te vinden groep.
Door regelmatig te communiceren over het onderuverp hopen wij
deze te kunnen bereiken.
6. Bij de Delftse Rekenkamer loopt een onderzoek naar armoede in de
gémeente Delft. ln hoeverre kunnen uitkomsten uit dit onderzoek
meegenomen worden bij het bestemmen van de extra
rijksmiddelen?
Antwoord:
zoats in oe raadsbrief van 2l februari 2017 is vermeld, hebben wij
een bedrag van € 1OO.OO0, - gereserveerd voor eventueel
aanvullend beleid op basis van de resultaten van dit onderzoek.
7. Kunt u aangeven in hoeverre er in het Armoedebeleid specifiek
aandacht gèschonken wordt aan de armoede onder kinderen?
Antwoord:
Een groot deel van de regelingen gericht op de bestrijding van
armoède is gericht op kinderen. Dit is ook beschreven in de
raadsbrief van 2l februari 2017. Delft neemt deel aan het
Jeugdsportfonds en het JeugdcultuurÍonds, kent een regeling voor
schóolkosten, fietsen en computers. ln de gedane voorstellen
worden al deze regelingen verruimd. De extra rijksgelden die wij
ontvangen, zetten we volledig in om zoveel mogelijk kinderen in
armoede mee te laten doen.
W'rj gaan er

van uit dat we met deze brief uw vragen voldoende hebben

beantwoord.

Hoogachtend,
het College van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester
F. Föister, N{Sc l"b"
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