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Vragen over Beleidskader armoede en schulphulpverlening 2020-2024
Vraag 1. Wanneer worden de resultaten van de pilot Vindplaats schulden en de pilot
jongerenperspectieffonds bekend gemaakt?
Welke indicatoren worden hiervoor gebruikt?
De rekenkamer heeft in haar advies op 18 april 2018 aangegeven dat een integraal
beleidskader t.b.v. armoede en schuldhulpverlening nodig is. Op basis van
dit advies legt het college aan de raad een beleidskader ter vaststelling voor dat voor
het eerst zowel betrekking heeft op armoede als op schuldhulpverlening. De visie op
armoede is dat het een complex verschijnsel is met veelal samenhangende dimensies:
inkomen, maatschappelijke participatie, opleiding, gezondheid, zelfredzaamheid,
wonen en leefomgeving. Het beeld van een onontwarbare kluwen past bij deze visie.
Het gaat derhalve niet alleen om integratie van armoede en schuldhulpverlening.
Vraag 2. Waarom worden de overige dimensies niet in het beleidskader betrokken?
Onderstaand verdere conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer.
RKM conclusie 1
Naar de mening van de rekenkamer is echter onvoldoende duidelijk wat de gemeente
nou eigenlijk wil bereiken met de inzet van de beschikbare middelen.
Het antwoord van het college is:.
Voor de korte termijn periode 2018-2022 streven we naar een substantiële afname
van armoede. Daarvoor stellen we in het eerste jaar van deze coalitie een
aanvalsplan armoede op,
Vraag 3. Wanneer kunnen wij dit aanvalsplan tegemoet zien?
RKM conclusie 2
De gemeenteraad wordt volgens de rekenkamer onvoldoende in staat gesteld om te
controleren of al die middelen voldoende effectief en efficiënt worden
besteed. Het is onduidelijk wat de doelstellingen zijn van het armoedebeleid en de
effecten van de diverse regelingen worden niet of nauwelijks gemeten.
Antwoord college:
In reactie op RKM conclusie 1 geeft het college al aan in het eerste jaar van de
coalitieperiode 2018 - 2022 een aanvalsplan armoede op te stellen. Een kernelement
hierin is structurele analyse en aanpak armoedeproblematiek samen met
kennisinstellingen, gericht op dieperliggende oorzaken, met daarbij ambtelijk en
bestuurlijk regie op het armoededossier. Effectmeting van de aanpak zal
onderdeel uitmaken van het plan.
Als de enige indicator voor het voorgestelde bekeidskader geldt;
In 2030 armoede in Maastricht onder het landelijk gemiddelde te brengen.

Vraag 4: Kunnen wij een een overzicht krijgen van andere indicatoren aan de hand
waarvan de Raad in staat wordt gesteld om te controleren of al die middelen
voldoende effectief en efficiënt worden besteed. Zodat ook de effecten van de diverse
regelingen kunnen worden gemeten, zowel voor wat betreft armoede en
schuldhulpverlening en eventueel overige dimensies op te nemen in het beleidskader.
Zo ja, graag dit overzicht bijvoegen.

RKM conclusie 3
Ook het college zelf wordt bij de vormgeving en de uitvoering van het beleid
gehinderd door een gebrek aan inzicht in de precieze aard en de oorzaken van de
problematiek en de ontwikkelingen binnen en tussen de verschillende doelgroepen
van het armoedebeleid. Op basis van algemene inzichten uit onder meer landelijke
onderzoeken worden preventieve maatregelen genomen en projecten uitgevoerd om
bijvoorbeeld kinderen en jongeren te bereiken, maar in het preventieve deel van het
beleid in brede zin en bij de uitvoering van de grote regelingen voor bijvoorbeeld de
schuldhulpverlening zou meer inzicht in de doelgroepen en hun specifieke
kenmerken erg bruikbaar zijn.
Om dit te bereiken is een serieuze investering in onderzoekscapaciteit nodig,
en meer inzicht in de belemmeringen die voortvloeien uit privacywetgeving. Hiervoor
geldt wel dat, zoals eerder aangegeven, eerst in overleg met de raad duidelijkheid
wordt gecreëerd over doel(groep)en van het beleid.
Reactie college
Wij herkennen uw beeld. Het is ook aan orde geweest tijdens de
coalitieonderhandelingen. Met betrekking tot het thema armoede zullen de
kennisinstellingen in de stad worden betrokken bij een analyse van de aanpak van
armoede, gericht op dieperliggende oorzaken.
Daar waar blijkt dat er daarnaast een serieuze investering in de eigen
onderzoekscapaciteit nodig is, zal het college een voorstel aan de raad
voorleggen.
Vraag 5. Kan in het beleidskader meer inzicht in verschillende doelgroepen en hun
specifieke kenmerken worden opgenomen, naast kinderen in armoede?
Welke doelgroepen en kenmerken wilt u toevoegen?
Vraag 6. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de onderzoekscapaciteit?
RKM aanbeveling 2 aan college
Zorg voor aansluiting tussen de concrete beleidsdoelstellingen en de P&C-cyclus door
de paragraaf over armoede in de programmabegroting aan te passen aan de
vastgestelde beleidskaders voor armoedebeleid, met name qua adequate
indicatoren en meetbare doelstellingen ten behoeve van de
evalueerbaarheid van het beleid. Laat de uitvoeringsorganisaties in hun
reguliere P&C-rapportages een paragraaf opnemen waarin zij zich verantwoorden
over de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering.
Reactie college
In maart 2018 heeft de raad besloten dat met ingang van Programmabegroting 2019
Maastricht een programma-indeling kent in lijn met de hoofdtaakvelden vanuit het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
In de nieuwe opzet van de programmabegroting zal het college, op basis
van het ontwikkelde aanvalsplan armoede, een betere aansluiting zoeken

met indicatoren en doelstellingen van de armoede aanpak. Dat zal dus
vanaf de begroting 2020 geëffectueerd worden.
In het coalitieakkoord 2018-2022 staat ook de doelstelling om een armoede
indicator te ontwikkelen. Daarnaast rapporteren we ook nog via de Monitor
Sociaal Domein en kunnen we daar, samen met de raad indicatoren aan toevoegen.
indicatoren worden opgesteld, zowel voor de begroting 2020, de te ontwikkelen
armoede indicator en de Monitor Sociaal Domein.
Vraag 7. Welke indicatoren en meetbare doelstellingen worden opgesteld voor de
armoede-indicator en de monitor sociaal domein?
RKM aanbeveling 3 aan college
Zolang armoedebeleid als expliciet beleidsspeerpunt is gedefinieerd, zorg voor een
periodieke rapportage (al dan niet in de reguliere P&C-documenten of ais
specifiek onderdeel in de monitor sociaal domein) aan de raad, die bestedingen,
effecten en doelmatigheid, maar ook de dekking van het armoedebeleid
inzichtelijk maakt.
Reactie college
In de doorontwikkeling van de monitor sociaal domein individuele
voorzieningen is schuldhulpverlening al opgenomen. De monitor is nog
in ontwikkeling en waar mogelijk zullen er samen met de raad meerdere
indicatoren aan toegevoegd worden.
Vraag 8. Welke indicatoren worden in de monitor sociaal toegevoegd die
bestedingen, effecten en doelmatigheid, maar ook de dekking van het armoedebeleid
inzichtelijk maken?
RKM aanbeveling 4 aan college
Leg op korte termijn aan de raad een voorstel (inclusief financiële
consequenties) voor om te komen tot meerjarig periodiek
armoedeonderzoek met nulmeting en Maastrichtse definities.
Op de iets langere termijn bevelen we in het verlengde hiervan aan om voor het
preventief beleid de belangrijkste doelgroepen te definiëren waarop de uitvoering
gericht wordt en de ontwikkeling binnen deze doelgroepen te monitoren.
Combineer, binnen de mogelijkheid van de privacywetgeving, de
gegevens van de verschillende uitvoeringsorganisaties om voor
preventieve maatregelen doelgroepen en hun specifieke problemen te
identificeren.
Reactie college
De ontwikkeling van een aanvalsplan armoede in het eerste jaar van de coalitie vindt
plaats op basis van een structurele analyse van de armoedeproblematiek. Deze
analyse zullen we samen met de kennisinstellingen in deze stad verrichten. Met de
kennis en ervaringen die we daarin opgedaan hebben, zullen we aan de raad een
voorstel voorleggen op welke wijze we bijvoorbeeld een periodieke "minima
effect rapportage" kunnen uitvoeren en hoe we in samenwerking met de
kennisinstellingen longitudinaal onderzoek kunnen doen om langere termijn
effecten van onze aanpak inzichtelijk te krijgen. Uw aanbevelingen nemen we
hierin mee.
Vraag 9. Op welke manier wordt aanbeveling 4 opgenomen in het op te stellen
beleidskader?

