
 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Vaststellen beleidsnota Armoedebeleid Hillegom 2019-2022 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-18-066500 

datum voorstel:   12 december 2018 
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behandelend ambtenaar:  Marianne van Dockum & Bram Danen 

e-mailadres:    M.vanDockum@HLTsamen.nl & B.Danen@HLTsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. De beleidsnota ‘Armoedebeleid Hillegom 2019-2022' en de daarin vervatte 

maatregelen ter uitvoering van dit beleid vast te stellen.  

 

 

 

 

Inleiding 

Sinds de economische crisis is de armoede in Nederland met ruim een derde toegenomen 

tot 1.25 miljoen inwoners. Het einde van de economische crisis heeft niet geleid tot een 

substantiële daling van het aantal mensen in armoede. Volgens het CBS staat met name 

het inkomen van éénverdieners, zowel met als zonder kinderen, onder druk. In Hillegom 

leven circa 400 huishoudens op of onder de armoedegrens. In totaal zijn dat 700 

inwoners, waarvan 200 kinderen. Daarnaast zijn er nog 700 huishoudens met een 

inkomen boven de armoedegrens die grote moeite hebben met rondkomen en vaak geen 

financiële ruimte hebben om sociaal te participeren.  Gemeenten hebben de zorgplicht om 

de leefsituatie en het toekomstperspectief van kwetsbare inwoners te verbeteren.  

 

Armoedebeleid is gericht op het voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting van 

burgers. Daarnaast schept armoedebeleid voorwaarden voor een beter 

toekomstperspectief voor iedereen met betrekking tot: het hebben van voldoende 

besteedbaar inkomen en volwaardige maatschappelijke participatie.  

 

Voor het eerste armoedebeleid van Hillegom zijn de volgende 9 maatregelen 

geformuleerd: 

 

 Stimuleren gebruik bestaande regelingen; 

 Uitbreiden kindpakket; 

 Instellen van een sport- en cultuurregeling voor volwassenen; 

 Samenwerking Noodfondsen stimuleren; 

 Vroegsignalering schulden; 

 Verbetering startpositie statushouders; 
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 Inzetten op laaggeletterdheid; 

 Inzetten op onderwijs en versterking jongeren; 

 Ondersteuning lokale initiatieven; 

 Betrekken maatschappelijke partners en inwoners 

 

 

Bestaand kader en context 

Het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen meer bereiken’ heeft als speerpunt het streven 

naar “een inclusieve samenleving waarin iedereen op voet van gelijkwaardigheid mee kan 

doen”. Armoede is één van de belangrijkste factoren in sociale uitsluiting. Immers, 

inwoners die weinig kunnen besteden hebben weinig (financiële) ruimte om te 

participeren in de samenleving. 

 

De Beleidsnota volksgezondheid 2018-2022 onderstreept dat mensen met een laag 

inkomen minder participeren. Dit heeft o.a. tot gevolg dat zij ongezonder en (vaak) korter 

leven. Maatschappelijke participatie in het kader van positieve gezondheid wordt dan ook 

expliciet genoemd als een preventieve maatregel, waarop de beleidsnota extra nadruk 

legt voor de komende collegeperiode. 

 

Beoogd effect 

Het armoedebeleid van Hillegom is gericht op het voorkomen en bestrijden van sociale 

uitsluiting van burgers en het scheppen van voorwaarden voor het hebben van een 

voldoende besteedbaar inkomen en volwaardige maatschappelijke participatie. 

 

Argumenten 

1.1. Armoedebeleid is preventie.  

Eén op de acht kinderen in Nederland groeit op in een gezin in armoede. Zo'n 80 procent 

van de cliënten van wijkteams heeft financiële problemen. Dit Armoedebeleid richt op het 

voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting van burgers. Daarnaast schept 

armoedebeleid voorwaarden voor een beter toekomstperspectief voor iedereen met 

betrekking tot: het hebben van voldoende besteedbaar inkomen en volwaardige 

maatschappelijke participatie. 

 

1.2.  De input en aanbevelingen van maatschappelijke organisaties en het Adviesplatform 

Sociaal Domein zijn meegenomen in het voorstel.  

Met maatschappelijke organisaties zijn diverse gesprekken gevoerd over het beleidsplan  

Armoedebeleid. Daarnaast zijn de opmerkingen en het (informele) advies van het 

Adviesplatform zijn meegenomen in het voorstel. Het Adviesplatform zal op de definitieve 

versie van de nota ook nog schriftelijk haar reactie aan de raad kenbaar maken.  

 

Kanttekeningen 

1.1. Als budgetoverheveling niet plaatsvindt, dan kan een deel van de nota niet worden 

uitgevoerd. Voorwaarde om het armoedebeleid in de periode 2019 – 2022 zoals vermeld 

in de beleidsnota uit te voeren, is dat de budgetoverheveling 2018 voor een bedrag van  

€ 244.100 plaatsvindt. 

 

Financiële consequenties 

De totale kosten voor de komende vier jaar (de periode 2019-2022) zijn € 786.362. 

Dit wordt gedekt door de budgetoverheveling 2018 en de middelen opgenomen in de 

gemeentelijke begroting vanuit het Rijk (Klijnsma-gelden en de gelden voor armoede en 

schulden) en de structurele armoedegelden van de gemeente in de periode 2019 -2022.  

De budgetoverheveling wordt voorgelegd bij de vaststelling van de jaarrekening 2018. 

 

 



 

Ambitie 2019 2020 2021 2022 

Stimuleren gebruik bestaande regelingen € 5.000 € 2.500 € 0 € 0 

Verbeteren startpositie statushouders p.m. p.m. p.m. p.m. 

Uitbreiden kindpakket  € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 

Stimuleren participatie sport en cultuur volwassenen € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 

Vroeg signalering schulden- Vroeg Eropaf  € 32.068 € 26.397*  € 26.397*  € 25.000*  

Inzetten op laaggeletterdheid p.m. p.m. p.m. p.m. 

Inzetten op onderwijs en versterking van jongeren p.m. p.m. p.m. p.m. 

Betrekken maatschappelijke partners en inwoners  € 3.000 € 0 € 3.000 € 0 

Ondersteuning lokale initiatieven.  € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 

Samenwerking noodfondsen stimuleren € 3.000 € 0 € 0 € 0 

Totaal €208.068 €193.897 €194.397 €190.000 

 

* Deze bedragen zijn reserveringen 

 

Voor alle in bovenstaande tabel genoemde p.m. posten zijn onderliggende budgetten 

aanwezig. Zie voor nadere toelichting, de paragraaf “wat kost het, in hoofdstuk 4 t/m 14 

van de beleidsnota. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Nadat de gemeenteraad het Armoedebeleid Hillegom 2019-2022 heeft vastgesteld wordt 

er uitvoering gegeven aan de maatregelen met de diverse betrokken partijen. 

 

Duurzaamheid 

Participatie en integraal armoedebeleid zijn belangrijke onderdelen van 'sociale 

duurzaamheid' waardoor inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

In Teylingen is in 2018 een armoedebeleid door de raad vastgesteld. In 2019 wordt er in 

Lisse begonnen met het ontwikkelen van een armoedebeleid. 

 

Urgentie 

N.v.t. 

 

Evaluatie 

Jaarlijks wordt de raad via de reguliere verantwoording op de hoogte gehouden van de 

voortgang van de uitvoering. De nota wordt in zijn geheel in 2022 geëvalueerd.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Armoedebeleid Hillegom 2019-2022 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 

  



 
Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 15 januari 2019, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. De beleidsnota ‘Armoedebeleid Hillegom 2019-2022' en de daarin vervatte 

maatregelen ter uitvoering van dit beleid vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 21 februari 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 

 


