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Voorstel:
De kadernota armoede en schuldhulpverlening vast te stellen.

Inleiding:
Bestaanszekerheid is een basisvoorwaarde om deel te nemen aan de samenleving. Gemeenten
hebben een grote rol bij het bieden van deze bestaanszekerheid en het kunnen deelnemen aan de
samenleving. Daarnaast hebben gemeenten een verantwoordelijkheid voor de schuldhulpverlening.
Het beleid en de regelgeving omtrent armoedebestrijding, inkomensondersteunende maatregelen en
schuldhulpverlening is vastgelegd in de beleidsnota Armoede en Schulden 2014-2018. Gezien de
looptijd van deze beleidsnota is er aanleiding opnieuw het beleid vast te stellen. Voordat het beleid
wordt vastgesteld is het goed dat de gemeenteraad van gedachten wisselt over de visie en de kaders
die naderhand kunnen worden uitgewerkt. Daartoe is bijgevoegde kadernota opgesteld.
Argumenten:
De kadernota schets in het kort de ontwikkelingen met betrekking tot armoede en schuldhulpverlening.
Verder wordt aangegeven wat naar het idee van het college de belangrijkste aandachtspunten zijn en
worden de kaders geformuleerd voor de verdere uitwerking. Bij de uitgangspunten en kaders is
aangesloten bij eerdere nota’s over (de transformatie van) het sociaal domein en het recente
raadsdocument.
Kanttekeningen
De uitgaven zijn de laatste jaren sterkt gestegen. Gedeeltelijk komt dit door de decentralisatie van
bepaalde regelingen (bijv. regeling chronisch zieken en gehandicapten) en gedeeltelijk door eigen
beleid (bijv. kindregelingen). Daarnaast wordt de gemeente geconfronteerd met ontwikkelingen die tot
de stijging van de uitgaven leiden (bijv. leenbijstand voor vergunninghouders en kosten
bewindvoering).
De inkomensondersteunende regelingen zijn open-einde regelingen. Dit betekent dat de uitgaven
afhankelijk zijn van het gebruik van de regelingen, en als zodanig lastig zijn te beheersen
Alternatieven:
De raad heeft diverse mogelijkheden voor regelingen en beleid. Bijvoorbeeld over de hoogte van
vergoedingen, inkomens- en vermogensnormen en dergelijke.
Duurzaamheid:
NVT
Financiële dekking:
Het onderwerp valt onder het programma inkomensondersteuning. Er worden geen voorstellen
gedaan met financiële gevolgen.
Communicatie:
NVT
Vervolg:
Als de raad de kadernota heeft vastgesteld wordt dit verder uitgewerkt in een beleidsnota. Dit wordt in
december verwacht. In de voorbereiding op de beleidsnota wordt met betrokkenen en deskundigen
overleg gevoerd.
Bijlagen:
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018, nummer 783;
overwegende dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor het armoedebeleid en de
schuldhulpverlening;
gelet op het feit dat het huidige beleid een looptijd heeft tot en met 2018;
gezien de kadernota armoede en schuldhulpverlening;

besluit:
vast te stellen de kadernota armoede en schuldhulpverlening.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 juni 2018.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
J. Leegwater MSc

