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1. ALGEMEEN 

1.1 INLEIDING 

Waarom een nieuwe armoedeaanpak? 

De gemeente Boxtel heeft een adequaat armoedebeleid. Bij het lokale bestuur is er altijd het besef 

geweest dat een goed armoedebeleid nodig is om mensen met een laag inkomen de kans te geven 

om mee te doen aan de samenleving.  

Mee kunnen doen betekent dat iemand voldoende middelen heeft om in zijn bestaan te kunnen voorzien, 

maar bijvoorbeeld ook om lid te worden van een sportvereniging en deel te nemen aan culturele en sociale 

activiteiten. Meedoen is vooral voor kinderen heel belangrijk. Kinderen moeten kunnen meedoen met hun 

leeftijdsgenoten. De situatie waarin hun ouders verkeren mag daar geen belemmering voor vormen. 

Hierover heeft de gemeenteraad medio 2017 de nota “Ieder kind moet kunnen meedoen” unaniem 

vastgesteld. 

 

Het armoedebeleid maakt onderdeel uit van het sociaal domein. En dat sociaal domein van zorg, 

jeugd, werk en inkomensondersteuning is volop in beweging. ‘Meedoen in de samenleving’ heeft 

een nieuwe betekenis gekregen. Participatie via werk wordt als het hoogste goed gezien. Maar ook de 

deelname aan de samenleving op allerlei andere terreinen is van wezenlijk belang. De gemeente is 

daarnaast niet langer vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het oplossen van problemen en vragen 

van haar inwoners en doet een beroep op de eigen kracht van mensen en de samenleving. 

Het Rijk geeft lokale overheden meer ruimte om ondersteuning te geven aan verschillende 

doelgroepen met een laag inkomen.  

 

Mensen met een laag inkomen bevinden zich tegenwoordig steeds vaker niet alleen onder gepensioneerden 

en werklozen, maar ook onder zelfstandige ondernemers en mensen die gewoon aan het werk zijn. 

Deze laatste groep wordt ook wel aangeduid als ‘de werkende armen’. 

Het bestaande armoedebeleid dateert uit 2014. In deze nota wordt het bestaande beleid 

tegen het licht gehouden en worden waar nodig voorstellen voor aanpassingen gedaan. 

 

Positionering ten opzichte van aanpalende beleidsterreinen 

Het armoedebeleid staat in relatie tot veel andere beleidsterreinen. Minima hebben immers veelal ook 

te maken met andere problemen, zoals werkloosheid, gezondheid, schulden en de belemmering om 

mee te doen aan sociale en sportieve activiteiten omdat zij hiervoor niet voldoende geld hebben.  

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de 
Participatiewet. Deze transities moeten leiden tot een transformatie van het sociaal domein. Gemeenten 
worden met de veranderingen geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van 
ondersteuning, begeleiding, verzorging en re-integratie. Dit maakt een meer samenhangende aanpak binnen 
het sociaal domein mogelijk. Zo kunnen mensen met een beperking, mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt en gezinnen met complexe problemen met hun vragen terecht bij één partij: de gemeente. 
Met deze complexe transformatie zal in 2018 een aanvang gemaakt worden onder leiding van een 
projectleider.  
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1.2 LEESWIJZER 

Deze beleidsnota beschrijft de herijking van het armoedebeleid. In hoofdstuk twee is beschreven met welke 
doelstelling deze nota is opgesteld. Vervolgens is in hoofdstuk drie te lezen wat we nu allemaal al doen op 
het gebied van minimaregelingen. Hoofdstuk 4 is gewijd aan welke mogelijkheden er zijn voor het 
vernieuwen van het beleid. De financiën die betrekking hebben op de bestaande regelingen en effecten voor 
het eventueel doorvoeren van de voorgestelede beleidswijzigingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.  

  



 

5 
 

2. WAT WILLEN WE BEREIKEN 

Om antwoord te kunnen krijgen op de vraag “wat willen we bereiken?” zou eerst duidelijk moeten zijn wat 
wordt verstaan onder armoede. 
 
Van ‘armoede’ bestaan uiteenlopende definities. Boxtel gaat uit van een brede definitie die niet alleen de 

financiële kant belicht. Armoede is namelijk een complex verschijnsel, waarvan verschillende oorzaken als 

een laag inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, (psychische) gezondheid, 

zelfredzaamheid, wonen en leefomgeving nauw met elkaar zijn verweven. Er is vaak sprake van meervoudige 

problematiek. Armoede en schulden belemmeren mensen bij het volwaardig meedoen in de samenleving. 

Armoede is, naast een financieel moeilijke situatie, ook een mentale toestand van geen kansen meer zien. 

Als mensen geen kansen of perspectieven zien, dan worden ze passief, voelen ze zich slachtoffer van de 

situatie waarin ze verkeren, en zijn ze niet bij machte om stappen te ondernemen om de situatie wezenlijk te 

veranderen.  

2.1 WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN 

In de gemeente Boxtel doen alle inwoners – ook minima- naar vermogen mee aan de samenleving. 

Voor minima is meedoen echter niet altijd gemakkelijk. Armoede is een complex probleem dat samengaat 

met verschillende risicofactoren zoals hierboven genoemd. Armoede kan de oorzaak zijn van problemen op 

andere leefgebieden die minima belemmeren om mee te doen. Armoede is daarmee dus niet alleen een 

financieel probleem, maar ook een participatieprobleem. Het doel van het armoedebeleid is om te 

voorkomen dat armoede leidt tot problemen op andere leefgebieden en om belemmeringen voor mensen 

met een laag inkomen weg te nemen, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Speciale 

aandacht gaat daarbij uit naar de ondersteuning van gezinnen met kinderen, jongeren in de leeftijd van 16 

tot 27 jaar en vroegsignalering en preventie bij schulden. 

2.2 UITGANGSPUNTEN 

Bij het armoedebeleid wordt uitgegaan van onderstaande uitgangspunten; 

Ruimte voor particuliere initiatieven 
In Boxtel zijn particuliere initiatieven actief die zich inzetten voor minima, zoals initiatieven van de 

Voedselbank, Vincentiusvereniging en Stichting Leergeld. Het gaat om initiatieven/organisaties die op 

initiatief van inwoners zelf zijn opgericht, omdat zij zich willen inzetten voor minima. Deze initiatieven 

maken geen direct onderdeel uit van het gemeentelijk armoedebeleid, maar vervullen wel een belangrijke 

en waardevolle rol in de ondersteuning van minima. Wij faciliteren deze initiatieven in de ondersteuning van 

minima daarom waar mogelijk. Overbodige regels mogen daarbij geen belemmering vormen. Dit betekent 

echter niet dat er voor particuliere initiatieven geen regels gelden. Wij vinden het belangrijk dat de privacy 

van de doelgroep ook bij particuliere initiatieven goed is gewaarborgd en zien toe op de betrouwbaarheid 

van de initiatieven. 

Ook minima krijgen de kans om mee te doen 
Mensen met een laag inkomen hebben vaak minder mogelijkheden om mee te doen aan sportieve, 

culturele, educatieve of sociale activiteiten. Zij hebben bijvoorbeeld niet altijd voldoende middelen lid 

te zijn van de voetbalvereniging, zwemles te nemen of muziekles te volgen. Het risico op sociale 

uitsluiting maar bijvoorbeeld ook gezondheidsproblemen (overgewicht) onder minima is mede 

daardoor groter. Wij vinden het belangrijk dat ook minima kunnen deelnemen aan dit soort activiteiten. 
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Specifieke aandacht voor kinderen in armoede 
Armoede heeft grote gevolgen voor kinderen. Kinderen die leven in armoede worden dagelijks 

geconfronteerd met een geldgebrek: ze krijgen niet dagelijks een warme maaltijd, er is geen geld voor 

nieuwe kleding, of om mee te doen aan sociale activiteiten. Kinderen die leven in armoede lopen 

daarnaast het risico om sociaal geïsoleerd te raken, omdat hun ouders bijvoorbeeld het lidmaatschap 

van de sportclub of deelname aan een schoolreisje niet kunnen betalen. Wij vinden dat kinderen niet 

de dupe mogen worden van de financiële problemen van hun ouders. Daarom zetten we een aantal 

maatregelen in die specifiek gericht zijn op kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. 

Vroegsignalering bij schulden 
Voorkomen is beter dan genezen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat preventie en 
vroegsignalering effectief zijn. Echter, de drempel om hulp te vragen is hoog en mensen weten ook niet altijd 
de weg te vinden met hun vragen. Het komt voor, dat iemand pas maanden na het ontstaan van schulden 
aanklopt bij de schulddienstverlening, met als gevolg dat schulden, die eerst misschien nog beheersbaar 
waren, hoger zijn geworden. En er kunnen dan ook gemakkelijk problemen op andere leefgebieden 
ontstaan, terwijl het traject naar de oplossing in de tussentijd ingewikkelder en duurder kan worden. De 
urgentie om ‘er op tijd bij te zijn’ is dan ook evident. Met dit nieuwe armoedebeleid geven we handen en 
voeten aan preventie en vroegsignalering om zoveel en zo vroeg mogelijk te voorkomen dat mensen in 
armoede en schulden terecht komen, maar ook om er op tijd bij te zijn en erger te voorkomen als een 
situatie van armoede en schulden zich voortdoet. 
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3. WAT DOEN WE MOMENTEEL?  

De gemeente Boxtel kent momenteel de volgende (inkomensondersteunende) regelingen of 

voorzieningen: 

 Individuele bijzondere bijstand 

 Welzijnsfonds 

 Collectieve zorgverzekering (CZV) 

 Individuele inkomenstoeslag (IIT) 

 Bijzondere bijstand voor computer schoolgaande kinderen 

 Bijzondere bijstand voor kinderopvang en sociaal medische indicaties 

 Bijzondere bijstand schoolkosten 16 en 17 jarige 

 Schulddienstverlening 

 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

 Noodfonds 
 

Individuele bijzondere bijstand 

Eén van de belangrijkste gemeentelijke instrumenten voor inkomensondersteuning is de (individuele) 

bijzondere bijstand. Door bijzondere omstandigheden kan de situatie zich voordoen dat de 

bijstandsnorm (of een ander inkomen op dit niveau) niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te 

doen. Als de gemeente van mening is dat deze uitgaven noodzakelijk zijn en niet uit de bijstandsnorm 

of andere middelen betaald kunnen worden, dan kan bijzondere bijstand worden verleend. De 

bijzondere bijstand gaat uit van maatwerk. De gemeente moet bij elke aanvraag vaststellen of er 

sprake is van uitgaven die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden, of de uitgaven noodzakelijk 

zijn en of ze daadwerkelijk gemaakt zijn. 

Men kan aanspraak maken op individuele bijzondere bijstand bij een inkomen tot 110% van het van 

toepassing zijnde sociaal minimum. Als het inkomen hoger is dan 110% dan wordt een draagkracht 

berekend vanaf deze grens. 

 

Welzijnsfonds 

Het is een feit dat een laag inkomen een belemmering kan zijn voor maatschappelijke en culturele 

participatie. Onvoldoende deelname aan de maatschappij heeft een negatieve invloed op het gevoel van 

eigenwaarde, waardoor mensen in een maatschappelijk en sociaal isolement kunnen raken. 

Het doel van het Welzijnsfonds is om de deelname aan de maatschappelijke activiteiten te bevorderen. 

Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum kunnen hiervoor een bijdrage krijgen. 

Onder maatschappelijke activiteiten verstaan we sociaal-culturele, educatieve of sportieve activiteiten die 

beogen het sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.  

In de gemeente Boxtel was bij toekenning van het Welzijnsfonds al een splitsing gemaakt in 18+ en 18-. Zo 

wordt nu aan volwassenen vanaf 18 jaar maximaal € 179,-- per jaar uitgekeerd. Voor kinderen tot 18 jaar is 

dit € 279,-- per jaar.  

Het Welzijnsfonds wordt alleen uitgekeerd na overleg van betalingsbewijzen. 

 

Collectieve zorgverzekering (CZV) 

De gemeente Boxtel heeft een collectieve zorgverzekering via het VGZ en CZ. Inwoners met een inkomen tot 

130% van het van toepassing zijnde sociaal minimum kunnen gebruik maken van deze 

inkomensondersteunde regeling. De collectieve zorgverzekering is goedkoper, omdat de gemeente een 

groep mensen tegelijk verzekert. Inwoners betalen daardoor minder premie voor de basisverzekering en 

voor de aanvullende verzekering.  
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Individuele inkomenstoeslag (IIT) 

Voor mensen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die langdurig (> 36 maanden) een 

inkomen hebben tot maximaal 105% van het van toepassing zijnde sociaal minimum is er de 

individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is vrij besteedbaar. De hoogte van de IIT is afhankelijk van 

iemands leefsituatie. In 2017 bedraagt de toeslag voor; 
 een echtpaar of samenwonenden € 558,-- 
 alleenstaande ouders € 501,--  
 voor een alleenstaande € 391,-- 

  

Bijzondere bijstand voor computer schoolgaande kinderen 

Sinds januari 2009 kent de gemeente Boxtel de regeling bijzondere bijstand voor aanschaf computer voor 

schoolgaande kinderen. Deze regeling is gericht op kinderen tot 18 jaar die middelbaar onderwijs of een 

beroepsopleiding volgen. Er kan maximaal één keer per drie jaar per huishouden bijzondere bijstand voor 

aanschaf van een computer  worden verstrekt. Voor beoordeling van deze aanvragen wordt uitgegaan van 

een inkomen tot  110% van het sociaal minimum. De hoogte van deze bijzondere bijstand is op dit moment 

op maximaal € 675,-- vastgesteld. Hiervoor kan een computer met toebehoren (bijvoorbeeld printer, Office 

pakket etc.) worden aangeschaft. 

De betaling geschiedt aan de hand van te overleggen betalingsbewijzen aan aanvrager of des gewenst 

rechtstreeks aan de leverancier.  

 

Bijzondere bijstand voor kinderopvang 

Het hebben van werk geeft iemand meestal een goed perspectief om financieel onafhankelijk te zijn dan wel 

te worden. Daarom is uitstroom vanuit de uitkering naar betaalde arbeid zo belangrijk. Echter in de inleiding 

is ook al genoemd dat er oog moet zijn voor de “werkende armen”. Met de regeling bijzondere bijstand voor 

kinderopvang worden er een aantal situaties ondersteund. Huishoudens die een uitkering vanuit de 

Participatiewet ontvangen en bezig zijn met een re-integratie traject en  werkende ouders en inburgeraars 

met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Met deze regeling wordt voorkomen dat ouders als 

gevolg van een eigen bijdrage voor de kinderopvang onder de armoedegrens duiken.  

 

Bijzondere bijstand schoolkosten 16 en 17 jarige 

Deze regeling is sinds juli 2016 van kracht. In het verleden konden ouders met een laag inkomen, voor 

schoolkosten die voortvloeien uit het volgen van beroepsonderwijs een beroep doen op de Wet 

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos). Echter deze regeling is vanuit de landelijke 

overheid afgeschaft. Hiervoor heeft toen een ophoging van het kindgebondenbudget  plaats gevonden. In de 

praktijk is deze ophoging niet voldoende gebleken. Derhalve heeft de gemeente Boxtel toen besloten om 

hierop zelf beleid te maken. Het uitgangspunt hiervoor was dat het niet zo kan zijn dat kinderen thuis zitten 

van het MBO, dan wel geen passende richting kunnen kiezen omdat de ouders de schoolkosten hiervoor niet 

kunnen betalen. Om deze reden kan een beroep gedaan worden op bijzondere bijstand voor schoolkosten 

van 16 en 17 jarige MBO leerlingen. De hoogte van deze bijzondere bijstand is vastgesteld op maximaal € 

800,-- per leerling per schooljaar. 
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Bijzondere bijstand reiskosten 

In een aantal specifieke situaties kan een beroep gedaan worden op bijzondere bijstand voor reiskosten.  

Hierbij moet gedacht worden aan kinderen die een noodzakelijke opleiding volgen waarvan de afstand 

wonen-school groter is dan 10 km (enkele reis) en om medische redenen gebruik gemaakt moet worden van 

het openbaar vervoer.  

Tevens bestaat er voor inburgeraars een mogelijkheid voor bijzondere bijstand reiskosten. Hier zijn uiteraard 

ook voorwaarden aan verbonden. 

 

Vrijstelling eigen bijdrage CAK 

Wanneer iemand een beroep moet doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt deze 

klant vaak geconfronteerd met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt 

vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). In de gemeente Boxtel worden 

inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum automatisch vrijgesteld van een eventuele 

eigen bijdrage van het CAK. Dit hoeft dus niet apart aangevraagd te worden.  

 

Schulddienstverlening 

De schuldenregelingsfase is door de gemeente Boxtel uitbesteed aan de Kredietbank West-Brabant. Dit 

wordt ook wel fase 2 genoemd in een schulddienstverleningstraject. Fase 1 van dit traject, de stabilisatiefase 

wordt geheel uitgevoerd door de gemeente zelf. 

De eerste fase gaat vooraf aan het werkelijke schuldregelingstraject. In deze periode dienen alle zaken op 
orde te worden gebracht om de kans van slagen in het minnelijke traject te vergroten. In deze fase vindt de 
aanmelding en intake plaats. Het doel van de aanmelding is de registratie van de hulpvraag van de klant. De 
aanmelding leidt tot informatie die noodzakelijk is voor de intake. Tijdens de aanmelding wordt in eerste 
instantie tevens bekeken of de klant aan het juiste adres is. Het doel van de intake is het toetsen van de 
zelfredzaamheid van de klant en het vaststellen van het probleem van de klant om een plan van aanpak te 
ontwikkelen. Mocht de klant nog geen inkomensbeheer hebben, wat de schuldhulpverlenende organisatie 
wel nodig acht, dan wordt in deze fase budgetbeheer opgestart of beschermingsbewind aangevraagd. 
Budgetbeheer omvat alle activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten van de klant en het 
verrichten van betalingen, overeenkomstig het vastgestelde budgetplan. Het doel van budgetbeheer is het 
garanderen dat betalingen tijdig gedaan worden en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden 
ontstaan.  
Beschermingsbewind is mogelijk voor mensen die wegens een lichamelijke of geestelijke beperking niet in 
staat zijn om hun eigen vermogen te beheren. Het bewind zegt dus niets over de vermogenspositie van de 
klant, maar wel over het onvermogen van de klant om zijn financiën te regelen. De hoofdtaak van een 
bewindvoerder, die beschermingsbewind uitoefent, is het beheren ofwel het beschermen van het vermogen 
van de klant.  
Beschermingsbewind wordt uitgesproken door het Kantongerecht. Naar aanleiding van het plan van aanpak 
wordt de schuldenaar verzocht orde op zaken te stellen waarna fase 2 kan worden gestart.  

Opgemerkt moet worden dat bij Team Schulddienstverlening van de gemeente Boxtel het aantal aanmelding 

de afgelopen jaren niet substantieel is gestegen. Echter de complexiteit en de intensiteit qua begeleiding die 

hieraan verbonden is juist wel.   

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

De gemeente Boxtel verleent kwijtschelding voor OZB, afvalstoffenheffing, afvalstoffen ledigingen, rioolrecht 

en hondenbelasting (voor 1 hond). Er wordt een kwijtscheldingsnorm gehanteerd van 100% van het van 

toepassing zijnde sociaal minimum. 

In 2016 is in Boxtel 636 keer volledige kwijtschelding verleend en 18 keer gedeeltelijke.  
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WegWijs 

Loket WegWijs maakt onderdeel uit van het sociaal domein van de gemeente. Bij deze afdeling kunnen 

inwoners terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg.  Concreet wil dat zeggen dat hier de aanvragen 

voor de Wmo en minimaregeling ingediend kan worden. 

Ook zijn de medewerkers goed op de hoogte van alle aanverwante wet- en regelgeving. Hierdoor kan hun 

verwijzersrol goed vervuld worden. 

 

BJG en sociaal team 

Het BJG en het sociaal team worden dagelijks geconfronteerd met complexe problematiek. Het is een 

gegeven dat in veel gevallen inkomens- en schuldenproblematiek deel uit maken van deze situaties. Het BJG 

en sociaal team hebben als taak het signaleren van behoeften en afstemmen van de zorgvraag met de 

betreffende organisaties. Ze maken ook middels basiszorg – waaronder het doorlopen van trajecten Sociale 

Netwerk Versterking,  deel uit van een passende oplossing. Ook de GGD met het consultatiebureau en 

verbinding met zorgteams op de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs hebben een signalerende 

functie. Hetzelfde geldt voor de leerplichtambtenaren.  Alle zorgaanbieders hebben ook een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze. 

 

Noodfonds 

Het Noodfonds kan ingezet worden in alle gevallen waarin geen beroep op de sociale voorzieningen gedaan 

kan worden en het college op grond van haar zorgplicht een burger toch wil ondersteunen. Het kan daarbij 

gaan om zowel incidentele als een periodieke verstrekkingen ter hoogte van de geldende bijstandsnormen/ 

bijstandsbedragen dan wel bedragen die bij andere gemiste voorzieningen op dat moment gelden. In 2016 

hebben 42 klanten gebruik gemaakt van het Noodfonds. 

3.1 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES 

In Boxtel zijn verschillende organisaties en particuliere initiatieven actief die zich inzetten voor de minima. 

Het gaat hier om beroepsmatige initiatieven/organisaties maar ook zeker om initiatieven die door inwoners 

zelf zijn opgericht die zich willen inzetten voor minima. Deze initiatieven maken geen direct onderdeel uit 

van het gemeentelijk armoedebeleid, maar vervullen wel een belangrijke en waardevolle rol in de 

ondersteuning van minima. 

De belangrijkste zijn organisaties/initiatieven zijn:  

Voedselbank Boxtel:  

de Voedselbank stelt wekelijks voedselpakketten beschikbaar aan inwoners die een beschikbaar inkomen 

hebben dat nog onder de bijstandsnorm ligt. De gemeente, m.n. Loket WegWijs en Bureau 

schulddienstverlening wijst de doelgroep op de Voedselbank als dat van toepassing lijkt. Andersom wijst de 

Voedselbank naar Loket WegWijs om gebruik te maken van de minimaregelingen en schulddienstverlening. 

De opzet is dat mensen in elk geval worden voorzien van eten en drinken, maar dat tegelijk wordt gewerkt 

aan het stabiliseren of oplossen van de financiële problemen. Het gebruik van de Voedselbank is om die 

reden dan ook in tijd beperkt.  

 

Bureau Sociaal Raadslieden: 

geeft burgers advies en ondersteuning bij allerlei sociaal-juridische problemen. Ook hierbij geldt dat naar 

elkaar wordt doorverwezen als dat van toepassing is. 
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Bureau Nieuwkomers:  

ondersteunt vluchtelingen bij de huisvesting en integratie in de Boxtelse gemeenschap. Daarbij hoort ook 

het wijzen op en helpen bij het aanvragen van de minimaregelingen. Er is sprake van een goede 

samenwerking tussen Loket WegWijs, team Participatie en Bureau Nieuwkomers.  

 

Schrijven en Blijven:  

ondersteunt mensen bij het op orde brengen en houden van hun (financiële) administratie. Vooral Bureau 

schulddienstverlening en Schrijven en Blijven werken nauw samen met elkaar.  

 

KBO:  

zowel in Boxtel als in Liempde zijn ouderenadviseurs actief die senioren helpen bij hun financiële 

administratie en die ouderen helpen bij het doen van belastingaangifte of het aanvragen van regelingen.  

 

Woonstichting St. Joseph: 

de woonstichting werkt samen met Bureau Schulddienstverlening, m.n. wanneer sprake is van 

huurachterstanden en dreigende huisuitzettingen. De gemeente streeft ernaar om huisuitzetting bij vooral 

gezinnen met kinderen zo veel mogelijk te voorkomen.  

 

Algemeen maatschappelijk werk:  

ondersteunt inwoners van Boxtel bij hun persoonlijke problemen. Vaak zijn persoonlijke problemen de 

oorzaak van financiële problemen. Het heeft geen nut om alleen het financiële deel aan te pakken. Dan is de 

kans op recidive nog groot. Ook biedt het AMW budget-begeleiding aan om mensen te ondersteunen bij het 

aanleren van een ander bestedingspatroon.  

 

Vincentius:  

biedt financiële ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld door tweedehands 

goederen aan te bieden tegen heel lage prijs aan weinig draagkrachtige gezinnen. Ook hiervoor geldt dat 

wordt doorverwezen naar Loket WegWijs en andersom.  

 

Stichting Leergeld:  

biedt financiële ondersteuning aan gezinnen met kinderen die in armoede opgroeien. Het gaat om 

vergoeden van activiteiten voor kinderen, zoals deelname aan sport, zwemles, schoolreisjes e.d. Leergeld 

verwijst door naar Loket WegWijs als dat van toepassing is. En ook weer andersom vindt doorverwijzing 

plaats.  

 

Armoedenetwerk:  

allerlei organisaties in Boxtel zijn lid van het armoedenetwerk. Voorzitter is de opbouwwerker van Contour 

de Twern. Twee à drie keer per jaar komt het armoedenetwerk bij elkaar. Daar wordt nieuws uitgewisseld 

over wat er bij die organisaties op het programma staat, welke ontwikkelingen er worden verwacht en er 

kan een thema worden besproken.  
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4. MOGELIJKHEDEN VOOR AANVULLEND NIEUW BELEID 

We zien dat het huidige beleid momenteel een goede basis biedt voor inkomensondersteuning op tal 
van belangrijke gebieden aan de inwoners van onze gemeente die dat nodig hebben. Hoewel het 
huidige beleid een goede basis biedt voor de toekomst en derhalve op hoofdlijnen kan worden 
gehandhaafd, zien we op enkele gebieden ontwikkelingen die aanleiding geven tot aanvullend nieuw 
beleid. 
 
Kinderen 
Op 13 juli 2017 heeft de gemeenteraad de notitie “Ieder kind moet kunnen meedoen” aangenomen. 
Hiermee is dan ook bepaald dat de decentralisatie-uitkering voor kinderarmoede volledig ingezet zal 
worden. Het doel hierbij is dan ook dat ieder kind, ongeacht het inkomen van de ouders mee moet kunnen 
doen.  
 
Vroegsignalering en preventie Schulddienstverlening 
Een onderzoek (Panteia, mei 2014) in opdracht van SZW toont aan dat elke geïnvesteerde euro in 
vroegsignalering de samenleving tussen de € 2,46 en € 4,22 kan opleveren aan bespaarde maatschappelijke 
kosten en de gemeente zelf tussen de € 1,57 en € 2,92.  
Er is dus veel winst te behalen door te investeren aan de voorkant. De verwachting is dat door de inzet op 
preventie en vroegsignalering, mensen in armoede en met schulden eerder in beeld zijn, waardoor ze eerder 
en beter geholpen kunnen worden en er minder en korter gebruik gemaakt hoeft te worden van 
schulddienstverleningstrajecten. Ook kunnen we hiermee het gebruik van bewindvoering verminderen en 
alle daarbij behorende kosten. 
 
Uitbreiding doelgroep 
Daarnaast blijkt uit onderzoeken van het CBS dat de kans om te leven in armoede voor inkomens tot 120% 
groot is. Dit geeft de overweging of het handhaven van een inkomenstoets voor de meeste minimaregeling 
van 110% van het sociaal minimuminkomen gewenst is. 
 
Vereenvoudiging uitvoering regelingen 
Uit de eigen organisatie, van de samenwerkende partijen en klanten blijkt dat er nog wel eens een drempel 
wordt ervaren bij het aanvragen van verschillende regelingen. Zo zouden er problemen worden ervaren met 
het invullen van formulieren en aanleveren van bewijsstukken. 
 
 

4.1 KINDEREN 

Kern van het probleem  

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch blijkt dat er 1 op de 9 kinderen in Nederland opgroeit 

in armoede. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 11,1% van de kinderen in Boxtel, wonen in een gezinssituatie 

waarbij sprake is van een kans op armoede. Dat wil zeggen dat de ouders in deze een inkomen hebben tot 

120% van het sociaal minimum. In totaal komt dat neer op 681 kinderen tot 18 jaar in de gemeente Boxtel. 

Deze kinderen lopen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Het is 

belangrijk dat ook de kinderen die opgroeien in armoede, kunnen deelnemen aan schoolreisjes, lid kunnen 

worden van een sportclub, hun verjaardag vieren of de mogelijkheid krijgen om op muziekles te gaan. 

Opgroeien in armoede kan anders leiden tot sociale uitsluiting en verminderen van ontwikkelingskansen. 

  

Kinderen die opgroeien in armoede, kunnen niet alleen minder meedoen, het opgroeien in armoede heeft 

ook gevolgen voor de opvoeding en daarmee de lange termijn. Amerikaans onderzoek (Luby J. et.al., 2013) 

laat zien dat kinderen die in hun eerste jaren in armoede leefden in de basisschoolperiode minder 

hersenontwikkeling hadden. Armoede leidde tot een minder ondersteunende opvoeding door de ouders en 

het in grotere mate meemaken van stressvolle levensgebeurtenissen (Nederlands Jeugdinstituut, 2015).  
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Onderzoeken over de invloed van armoede op schoolprestaties laten wisselende resultaten zien. Wel kan 

gesteld worden dat kinderen die opgroeien in een voortdurende situatie van geldgebrek hun 

toekomstverwachtingen lager stellen, eerder stoppen met hun opleiding om het gezin niet langer tot last te 

zijn en door zelf op jonge leeftijd te gaan werken, bij te dragen aan het gezinsinkomen (Stichting Leergeld 

Maas & Leijgraaf, 2015).  

Kinderen in armoede kunnen zich dus fysiek, mentaal en sociaal niet optimaal ontwikkelen. Deze 

ontwikkelingen zijn belangrijk voor de toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor 

de hele samenleving. Opgroeien in armoede kan leiden tot sociale uitsluiting en achterstand en uiteindelijk 

tot ongelijkheid en tweedeling in onze maatschappij (Divosa, 2016).  

Armoede onder kinderen blijkt een hardnekkig probleem te zijn door het relatief hoog blijvend percentage 

kinderen die in armoede opgroeien sinds 2000, namelijk tussen de 8 en 12 procent van alle kinderen. Zonder 

nader beleid zal het armoedeprobleem onder kinderen niet substantieel worden teruggedrongen (SER, 

2017).  

 

Ambitie  

De kinderombudsman heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de gevolgen van opgroeien in armoede voor 

kinderen. Kinderen geven daarbij aan dat ze het belangrijk vinden om ‘erbij te horen’. Arm zijn betekent dat 

er geen geld is om deel te nemen aan de gewone activiteiten met andere kinderen, zoals je verjaardag vieren 

of meegaan naar de film. Boxtel wil dat kinderen ongeacht het gezin waarin ze opgroeien, alle kansen krijgen 

om zich op sociaal, mentaal en fysiek vlak te ontwikkelen. Daarnaast vinden we het van belang dat er 

aandacht is voor de situatie waarin kinderen opgroeien, dit vanwege de negatieve effecten die op de lange 

termijn kunnen ontstaan als kinderen opgroeien in armoede. Ook zoeken wij meer dan voorheen de 

verbinding met scholen. Zoals ook door de Sociaal Economische Raad (SER) wordt aangegeven, vervullen 

scholen een belangrijke rol om kinderen te leren verantwoord om te gaan met geld.  

 

Welke maatregelen nemen we?  

Zoals al te lezen was in het hoofdstuk “Wat doen we momenteel” zijn er al verschillende regelingen die 

gericht zijn op kinderen. We willen deze ondersteuning intensiveren en verder uitbreiden. We zetten daarbij 

in op de volgende onderdelen:   

 Intensivering en uitbreiding van regelingen  

 Introductie van een kindpakket  

 Meer verbinding met scholen en verenigingen 

 Intensiveren van de samenwerking met preventie partners (bv BJG, ST, GGD, CdT)  

 

Uitbreiding doelgroep  

Ten eerste willen we de doelgroep kinderen verruimen. Op dit moment zijn alle regelingen gericht op een 

inkomensnorm van 110% van het sociaal minimum. Door deze inkomensnorm te verhogen naar 120% van 

het sociaal minimum bereik je meer kinderen die een kans hebben om op te groeien in armoede. 

Op deze manier kunnen meer kinderen gebruik maken van het Welzijnsfonds als ook de bijzondere bijstand 

voor een computer. 
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Verjaardagspakket Voedselbank 

In de gemeente Boxtel is de Voedselbank actief. Naast dat er extra aandacht besteed moet gaan worden om 

de naamsbekendheid van de Voedselbank te vergroten, is het ook van belang om de inwoners duidelijk te 

informeren welke criteria er gelden om gebruik te kunnen maken van de Voedselbank. De Voedselbank 

verstrekt niet alleen voedselpakketten. Wanneer in een gezin één van de kinderen jarig is verzorgt de 

Voedselbank ook een verjaardagsbox. De Voedselbank heeft hierin de samenwerking gezocht met Stichting 

Jarige Job. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-, met alles erop en 

eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Ruim voor de 

verjaardag van het kind krijgen de ouders de Jarige Job verjaardagsbox uitgereikt samen met het 

voedselpakket via de Voedselbank. 

 

Stichting Kinderen van de Voedselbank 

Sinds 2013 bestaat in Nederland ook de stichting “Kinderen van de Voedselbank”. 

Deze stichting hoopt in samenwerking met gemeenten de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede 

aan te kunnen pakken. De stichting draagt daar aan bij door er in materieel opzicht voor te zorgen dat 

Nederlandse kinderen die in armoede opgroeien ook op hun tijd nieuwe kleren en speelgoed krijgen, of de 

mogelijkheden om een verjaardagsfeestje te organiseren. Twee maal per jaar geven zij een kledingpakket uit 

voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke cadeautjes in de vorm van nieuw 

speelgoed. Eens per half jaar kunnen gezinnen aanspraak maken op een kledingpakket, een pakket met 

zomerkleding en een pakket met winterkleding. Door twee maal per jaar een kledingpakket uit te geven kan 

het kind ook eindelijk eens pronken met zijn/haar nieuwe kleding. Dit is voor een kind een enorme boost 

voor de eigenwaarde, daar heeft een kind zijn/haar hele leven profijt van. Voor de kinderen die op de 

basisschool zitten, brengt de stichting een verjaardagsbox uit. Door samenwerking tussen de gemeente, de 

Voedselbank en Stichting Kinderen van de Voedselbank te zoeken, kunnen kinderen ook op deze manier in 

natura worden geholpen zodat zij mee kunnen doen, net als elk ander kind. 

Voedselbank Boxtel is verzocht om te onderzoeken hoe de samenwerking met de stichting “Kinderen van de 

Voedselbank” tot stand gebracht kan worden. 

 

Bijzonder talent 

De gemeente Boxtel kent het Welzijnsfonds om ook kinderen de mogelijkheid te geven te kunnen sporten of 

deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals het volgen van muziekles. Soms hebben we in onze gemeente 

te maken met een bijzonder talent. Dit talent moeten we als gemeente koesteren. Het verder ontwikkelen 

van dit talent moedigen we dan ook van harte aan. Echter soms staat het ontbreken van financiële middelen 

van de ouders een verdere talent ontwikkeling in de weg. Dit omdat bestaande (landelijke) fondsen of het 

eigen talentontwikkelingsprogramma van een vereniging niet toereikend zijn. Ook deze kinderen behoren 

mee te kunnen doen op hun eigen niveau.  

Om deze reden zal vanuit de decentralisatie-uitkering Kinderarmoede een bedrag worden gereserveerd voor 

bijzonder talentontwikkeling  

 

Computer per kind 

Ook de huidige computerregeling wordt uitgebreid. In het huidige beleid kon dit voor slechts een kind 

worden aangevraagd. Wanneer er meerdere kinderen in een gezin zijn, is dit niet toereikend. Gelet op de 

veranderingen binnen het onderwijs is het daarom wenselijk om per kind over een computer/laptop te 

beschikken. De kosten voor een computer/laptop zijn de laatste jaren sterk gedaald, waardoor het 

geoorloofd is om het bedrag per kind naar beneden bij te stellen. Tevens zal de huidige verstrekking van één 

keer per drie jaar worden heroverwogen.  
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Zwemmen 

Het behalen van een zwemdiploma is geen gemakkelijke opgave en dat is misschien maar goed ook. Want 

het behalen van een zwemdiploma zorgt ervoor dat kinderen voldoende zwemveilig worden en zich kunnen 

redden in ons waterrijke land. Want water is overal om ons heen en een ongeluk zit in vaak in een klein 

hoekje. Daarnaast gaan we in Nederland met warm weer massaal afkoelen in zwembaden, meren, plassen 

en de zee, waarbij er natuurlijk ook risico’s op verdrinking zijn. Het is daarom van groot belang dat iedereen 

over een goede zwemvaardigheid beschikt. 

 

Er zijn verschillende redenen waarom het zo belangrijk is om goed te kunnen zwemmen. 

Hierbij kan gedacht worden aan; 

- Veiligheid / het kunnen overleven in water 

- Recreatief zwemmen als vrijetijdsbesteding 

- Voor de gezondheid (zoals banen zwemmen of Aquasporten). 

 

Op dit moment is het mogelijk om kosten zwemles vergoedt te krijgen vanuit het Welzijnsfonds.  

Het Welzijnsfonds bestaat om ook kinderen te stimuleren mee te kunnen doen, activiteiten te ondernemen 

etc. Het is niet wenselijk dat ouders nu moeten kiezen tussen het betalen van zwemlessen of lidmaatschap 

van een sportvereniging. Terwijl het beschikken over goede zwemcapaciteiten in Nederland bestempeld 

mag worden als noodzaak gelet op de veiligheid. Het is daarom niet wenselijk dat ouders voor deze keuze 

gesteld worden. 

 

Stichting Leergeld biedt ook de mogelijkheden om zwemlessen te volgen tot en met het behalen van een B-

diploma.  Een regel die ze hier op dit moment aan verbinden is dat er geen andere voorliggende 

voorzieningen voor aanwezig zijn.  Veel al is dit nu dus het Welzijnsfonds. 

Om ouders niet meer voor de keuze hoeven te  stellen tussen het volgen van noodzakelijke zwemlessen of 

andere activiteiten, is Stichting Leergeld bereidt om de kosten voor zwemles over te nemen. Hiervoor dient 

vanuit de decentralisatie-uitkering een bedrag gereserveerd te worden. Zie hoofdstuk 5. 

 

Fietsen 

Met het overnemen van contributie of zorgen voor de juiste schoolspullen ben je er nog niet. Een kind moet 

ook de mogelijkheid hebben om op school of op de sportvereniging te komen. In Nederland is het voor 

iedereen vanzelfsprekend te beschikken over een fiets. Mensen die opgroeien in armoede worden iedere 

dag geconfronteerd met keuzes die in de uitgaven gemaakt moeten worden.  De aanschaf van een fiets 

hakt flink in een budget voor mensen met een laag inkomen. Het is voor hen dus niet vanzelfsprekend dat 

ze kunnen beschikken over een fiets. Zeker voor kinderen is het van belang om te beschikken over een fiets. 

Op deze manier kunnen ze zelf naar school, sportvereniging of even bij vriendjes gaan spelen. 

 

Via Stichting Leergeld is het mogelijk om fiets te verkrijgen. Zij maken gebruik van het Kinderfietsplan van 

de ANWB of kopen een opgeknapte fiets via de WSD. Dit betreffen goed opgeknapte tweede hands fietsen. 

Stichting Leergeld moet voor het aanschaffen van deze fietsen ook een bijdrage betalen. Met het iets 

ophogen van deze bijdrage, kan ook net weer een andere fiets worden gekozen.  In hoofdstuk 5 zal te lezen 

zijn dat wordt voorgesteld om een bedrag aan Stichting Leergeld beschikbaar te stellen voor aanschaf van 

een fiets. 

 

  



 

16 
 

Maatschappelijke participatie licht verstandelijk beperkte kinderen 

De La Salle is al vele jaren verweven in de gemeenschap van de gemeente Boxtel. De La Salle biedt 

behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, veelal 

gecombineerd met een gedragsproblematiek of psychiatrisch probleem. Deze kinderen verblijven 

intramuraal n de gemeente Boxtel.  Veelal heeft voor deze kinderen de term “Ieder kind moet kunnen 

meedoen” een dubbele betekenis. Het is voor hen niet vanzelfsprekend dat ze kunnen participeren in de 

huidige maatschappij door hun verstandelijke beperking. Een deel van de kinderen komen vaak uit een 

gezinssituatie waarbij er ook sprake is van een laag inkomen.  

Door deze zaken is het voor deze groep kinderen extra moeilijk om in een sportvereniging te kunnen 

participeren. 

 

Binnen het project Let’s Move is door De La Salle vanaf januari 2016  een pilot “Maatschappelijke 

participatie van jongeren” gestart. 

Het doel van deze pilot is dat kinderen die bij De La Salle in Boxtel woonachtig zijn ook gewoon in 

verenigingsverband kunnen participeren.  In dit traject worden ook de (sport)verenigingen door De La Salle 

ondersteunt met kennis hoe om te gaan met deze doelgroep. 

 

Vanaf 1 januari 2016 heeft De La Salle ruim 60 kinderen bij een vereniging kunnen laten sporten. De 

kinderen/ouders zijn zelf wel verantwoordelijk voor betaling van de contributie en de sportartikelen. Het 

komt geregeld voor dat de ouders dit financieel niet kunnen opbrengen waardoor het slagen van het traject 

onder druk komt te staan.  

De kinderen die sporten bij een reguliere sportvereniging krijgen het gevoel er weer bij te horen.  

Met het beschikbaar stellen van een bijdrage uit de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen 

aan De La Salle wordt er een situatie gecreëerd, dat ook deze kinderen gewoon kunnen meedoen.  Iets dat 

door hen als bijzonder wordt ervaren. 

 

Zomerschool 

Tijdens de zomervakantie ligt het onderwijs 6 weken stil . Vanuit verschillende hoeken komt de vraag naar 
voren, is dat wel goed voor kinderen en hun ontwikkeling? Het idee is om tijdens de vakantieperiode ook 
activiteiten en daarbij structuur te bieden. 
Hierbij zal tijdens de zomervakantie een programma van 2 weken geboden worden.  
Het zal niet schools zijn, maar het is wel de bedoeling dat de kinderen er intussen iets van leren. Iedere 

activiteit heeft duidelijke leerdoelen. Het gaat om taal en rekenen, maar ook om sport en spel, gezonde 

voeding en bijzondere excursies.  Er zal onderzocht worden of er een zomerschool opgericht kan gaan 

worden.  In eerste instantie zal onderzocht gaan worden of de volgende twee doelgroepen hierin bereikt 

kunnen worden. Kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Tijdens de zomerschool zal dan extra 

aandacht besteed worden aan taal en rekenen zodat dit tijdens de vakantieperiode op peil blijft. Een tweede 

groep waar de zomerschool zich mogelijk op zal richten zijn de leerlingen die van het basisonderwijs 

doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Voor sommige leerlingen is dit een erg grote stap. Tijdens de 

zomerschool zal dan ook voor deze groep extra aandacht besteed worden aan de taalvaardigheid.  

Buurtsport  

Vanuit de Bredescholen Boxtel wordt er een initiatief gefaciliteerd die goed aansluit bij het gedachtengoed 

welke is gekoppeld aan de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen. Dit betreft Buurtsport 

Boxtel. Buurtsport verzorgt gymlessen op basisscholen, naschoolse sport en sport evenementen in Boxtel.  In 

sommige gevallen moet hiervoor een (kleine) eigen bijdrage worden betaald. Het is vanzelfsprekend dat een 

eigen bijdrage voor deze activiteiten geen drempel mag vormen of een kind überhaupt mee kan doen. 
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Derhalve zal met Buurtsport een gesprek gevoerd gaan worden om te kijken hoe ook kinderen die opgroeien 

in armoede kunnen (blijven) deelnemen. 

 

Intensivering huidige regelingen  

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het bereik van de minimaregelingen in Boxtel goed is. Ook hiervoor 

geldt, er is altijd ruimte voor verbetering. Daarnaast bestaat het voornemen om het norminkomen van de 

huidige minimaregelingen, waaronder het Welzijnsfonds en bijzondere bijstand voor een computer ten 

behoeve van schoolgaande kinderen, op te hogen naar 120% van het sociaal minimum. Met deze ophoging 

wordt de doelgroep vergroot. Het is van belang dat de “nieuwe” doelgroep ook daadwerkelijk bereikt wordt. 

Om deze reden dient er intensief gecommuniceerd te worden over de wijzigingen. 

 

Introductie van een kindpakket  

Op dit moment zijn de diverse regelingen voor kinderen nog losstaand. Een bundeling van regelingen om 

versnippering van het aanbod voor kinderen tegen te gaan is wenselijk. We kiezen er daarom voor om te 

onderzoeken of we een kindpakket kunnen introduceren, waardoor het aanbod voor iedereen inzichtelijk is. 

We sluiten hiermee aan bij de aanbeveling van de SER om een goed herkenbaar kindpakket in te voeren om 

armoede en uitsluiting onder kinderen te bestrijden.  

 

Waar Wat Wie 

Thuis Verjaardag 
Kleding 
 
Activiteiten door het jaar heen 
Zwemmen 

Voedselbank / Jarige Job 
Stichting Kinderen van de 
Voedselbank 
Welzijnsfonds 
Stichting Leergeld 

Cultuur/Sport Contributie 
Sportartikelen 
Ontwikkeling bijzonder talent 

Welzijnsfonds 
Welzijnsfonds 
Stichting Leergeld 

School Computer 
Schoolreis 
Ouderbijdrage 
Fiets 

Gemeente 
Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld 

 

Klijnsma heeft bij het beschikbaar stellen van extra gelden voor kinderen aangegeven dat het de bedoeling is 

dat het geld direct bij de kinderen terechtkomt door giften in natura. Uit onderzoek van de SER blijkt dat 

bundeling van voorzieningen in natura in opkomst is. De verschillende partners in Boxtel hebben 

aangegeven dat het in natura aanbieden van het kindpakket erg belangrijk is, omdat anders de kans bestaat 

dat ouders het geld uitgeven om financiële nood te lichten. Het kindpakket wordt daarom in natura 

beschikbaar gesteld.  

Op dit moment kunnen ouders op verschillende manieren een kindregeling aanvragen, onder andere via de 

gemeente, Voedselbank en Stichting Leergeld. Om de toegankelijkheid en het gebruik te verbeteren, is het 

wenselijk dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt richting een centrale toegang. Bovendien moet worden 

voorkomen dat voor iedere regeling afzonderlijk weer een aanvraag moet worden ingediend. Door Stichting 

Leergeld is reeds uitgesproken dat zij bij een eventuele aanvraag van ouders voor leermiddelen in de 

toekomst ook wel breder willen kijken.  
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Voorschoolse voorziening 

Voordat een kind leerplichtig is kennen wij ook de voorschoolse voorziening. Naast de kinderopvang moet 

ook gedacht worden aan peuterspeelzalen.  De peuterspeelzalen richt zich op kinderen van 2,5 jaar tot 4 

jaar. Juist in deze fase wordt de basis gelegd voor het verdere leven. Het is belangrijk dat in deze fase élk 

kind de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op het motorisch, cognitieve, talig en sociaal-

emotioneel vlak. Net zoals bij het basisonderwijs, middelbaaronderwijs en Mbo, zijn de peuterspeelzalen 

ook een vindplaats van armoede.   

 

Meer verbinding met scholen  

Scholen zijn een onmisbare schakel in de keten om armoede onder kinderen terug te dringen. Zij hebben 

een belangrijke signalerende, informerende en doorverwijzende rol. Het probleem van armoede wordt op 

veel scholen pas echt zichtbaar, als ouders de ouderbijdrage of het geld voor de benodigde schoolartikelen 

niet kunnen betalen. Tot die tijd hebben scholen vaak wel vermoedens, maar er heerst nog een taboe op het 

arm zijn. School is echt een vindplaats voor kinderarmoede. 

Armoede en omgaan met geld zijn vaak geen specifieke thema’s op school maar worden indirect besproken 
tijdens bijvoorbeeld de lessen rekenen of burgerschap.  
 
Ruimte om binnen het reguliere lespakket meer aandacht aan armoede te besteden is tijd technisch erg 
lastig. Zowel de basisscholen, als de middelbare scholen in Boxtel hebben aangegeven open te staan om te 
onderzoeken op welke manier er bijgedragen kan worden aan het breder bekend maken van 
armoedeproblematiek en een koppeling te maken aan de bestaande regelingen en initiatieven.  
 
Scholen geven aan dat ouders vaak onvoldoende weet hebben van de mogelijkheden voor ondersteuning. 
Men staat open voor het aanbieden van flyers op school en het plaatsen van berichten op websites en in 
nieuwsbrieven.  
Scholen geven aan dat zij zelf ook onvoldoende zicht hebben op het aanbod in Boxtel en de diverse partijen 
die betrokken zijn bij dit vraagstuk.  
 

Betrekken van kinderen 

De Kinderombudsman heeft in een eerder rapport de noodzaak om kinderen en jongeren te betrekken bij 

het ontwikkelen van het armoedebeleid benadrukt. Door hun een stem te geven krijgt de gemeente inzicht 

in de problemen, wensen en behoefte van deze groep en kan het beleid hierop worden toegesneden. 

Scholen, Buurtsport en Jongerenwerk zullen betrokken worden met het organiseren van deze 

bijeenkomsten. In hoofdstuk 5 is te lezen dat er een “ontwikkelbudget” wordt gereserveerd. Dit budget kan 

aangewend worden om meteen een vervolg te geven op initiatieven die ontspruiten uit deze bijeenkomsten. 

 

Wat levert het op?  

Met bovenstaande inzet weet Boxtel meer kinderen te ondersteunen op een breder vlak. Hiermee wordt 

bewerkstelligt dat alle kinderen in Boxtel kunnen meedoen, ongeacht de inkomenssituatie van hun ouders. 

Door de verbinding met scholen te maken, wordt bovendien ingezet op het bespreekbaar maken van 

armoede. Kinderen moeten het gevoel krijgen dat ze zich niet hoeven te schamen dat zij opgroeien in een 

situatie van armoede en als dit het geval is, dat er dan altijd perspectief is om mee te doen en jezelf te 

ontwikkelen.  

 

Van belang om op te merken is dat het investeren in een kindpakket geen directe invloed heeft op de 

verbetering van de financiële situatie van ouders. Het kindpakket wordt immers in natura beschikbaar 

gesteld. Wanneer de inkomenspositie van ouders niet verandert doordat ze gaan werken, zal het kind 

ondanks alle investeringen in regelingen in armoede blijven opgroeien.  
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Door de investeringen zoals hierboven beschreven, ervaart het kind wel minder de negatieve effecten van 

opgroeien in armoede, omdat het wel kan meedoen in de maatschappij. Ook is het waarschijnlijk dat ouders 

minder stress ervaren, omdat hun kinderen dezelfde mogelijkheden krijgen als andere kinderen.  

 

ACTIES 

Actie Uitwerking gereed Doel 

Samenwerking zoeken met 
Stichting Kinderen van de 
Voedselbank 

Medio 2018 Kunnen bieden van 
kledingpakketten, 
verjaardagsbox en coupons 
voor een dagje uit met het 
gezin. 

Onderzoeken uitbreiden rol 
Stichting Leergeld 

Januari 2018 Ondersteunen bijzonder talent; 
Contributie sport en cultuur 
voor kinderen die niet in 
aanmerking komen voor het 
Welzijnsfonds; 
Computerregeling. 

Vergroten bekendheid 
Voedselbank 

Continu Meer potentiele klanten 
bereiken. 

Opstarten Zomerschool Medio 2018 Tijdens vakantieperiode 
activiteiten bieden met als doel 
ontwikkeling en leren te 
stimuleren. 

Verbinding met scholen en 
voorschoolse voorzieningen 

Medio 2018 Zoveel mogelijk kinderen 
kunnen bereiken en informeren 
over armoede en bestaande 
regelingen. 

Buurtsport Boxtel Voorjaar 2018 Bekijken of voor doelgroep 
eigen bijdrage kwijtgescholden 
kan worden. 

Betrekken van kinderen en 
jongeren 

Medio 2018 Kinderen en jongeren een stem 
te geven en ruimte bieden deze 
initiatieven te ontwikkelen. 
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4.2 VROEGSIGNALERING EN PREVENTIE SCHULDDIENSTVERLENING 

Kern van het probleem  

De ervaring leert dat mensen vaak lange tijd zelf proberen om hun schulden op te lossen. Ze komen pas bij 

de hulpverlening in beeld, als er sprake is van ernstige schuldenproblematiek. Schaamte speelt een 

belangrijke rol bij het laat zoeken van hulp. De drempel om hulp te vragen is dus hoog en mensen weten ook 

niet altijd de weg te vinden met hun vragen. Het komt voor, dat iemand pas maanden na het ontstaan van 

schulden aanklopt bij de schulddienstverlening, met als gevolg dat schulden, die eerst misschien nog 

beheersbaar waren, hoger zijn geworden. En er kunnen dan ook gemakkelijk problemen op andere 

leefgebieden ontstaan, terwijl het traject naar de oplossing in de tussentijd ingewikkelder en duurder is 

geworden. De urgentie om ‘er op tijd bij te zijn’ is dan ook evident, maar de oplossing is niet altijd even 

makkelijk. Mensen willen niet gevonden worden of zijn lastig te vinden, omdat gegevens op verschillende 

plekken liggen en omdat we ook nog te maken hebben met het privacy-aspect in het kader van de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

 

Ambitie  

Voorkomen is beter dan genezen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat preventie en 

vroegsignalering effectief zijn (Panteia, mei 2014 en Jungmann N. et.al., 2012), De inzet van het 

armoedebeleid in Boxtel is de laatste jaren vooral curatief geweest. We willen nu meer inzet gaan plegen 

aan de voorkant om te voorkomen dat mensen in armoede komen, maar ook om er op tijd bij te zijn en 

erger te voorkomen als een situatie van armoede zich voordoet.  

 

Vroegsignalering bij schulden  

We willen stapsgewijs de vroegsignalering van armoede en schulden oppakken. Dit begint natuurlijk met het 

herkennen van signalen. De gemeente Boxtel kent verschillende kanalen waar zorgvragen binnenkomen. Dit 

is onder andere via Loket WegWijs, BJG en het Sociaal Team. Deze medewerkers zullen meer getraind 

kunnen worden op het tijdig signaleren van schuldenproblematiek. Hoe klein de problematiek op dat 

moment ook lijkt.  

We gaan de signalen die we van zorgverzekeraars, woningstichtingen en nutsbedrijven krijgen over 

wanbetalers opvolgen door contact op te nemen met de betreffende personen en ze uit te nodigen voor een 

gesprek over hun financiële situatie. Tijdens een dergelijk gesprek kan inzichtelijk worden gemaakt of er ook 

nog andere betalingsproblemen zijn en of er ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld budgetbeheer of 

schulddienstverlening. Hiervoor wordt een nauwere samenwerking gezocht met ContourdeTwern. Tevens 

zal onderzocht gaan worden of er aangesloten kan worden bij Schuldhulpmaatje. 

Dit is een landelijke opererende initiatief met behulp van getrainde vrijwilligers. Deze bieden hulp aan 

mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, 

richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. 

 

Preventie van schulden 

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in actie te komen. Het doel van 

schuldpreventie is om financiële problemen te voorkomen en daarmee ook te voorkomen dat er 

belemmeringen voor participatie en/of maatschappelijke kosten ontstaan. 

Bij het ontwerpen van beleid en wetgeving gaat de overheid er eigenlijk altijd vanuit dat wij ons heel 

weloverwogen gedragen. De veronderstelling is dat we bij elke keuze de voor- en nadelen en de risico’s 

afwegen. Op basis daarvan zouden we het beste alternatief kiezen. 
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Maar in de praktijk gedragen we ons helemaal niet als de perfecte rationele actor die de overheid in ons ziet. 

We wegen lang niet altijd de voors en tegens van bepaald gedrag af en we gebruiken lang niet altijd de 

kennis waar we over beschikken om ons verstandig te gedragen. 

Met voorlichting en kennisdeling  kan je gedrag beïnvloeden. Zeker in het kader van preventiebeleid. 

 

Ondernemers 

Zelfstandigen kunnen in  (tijdelijke)  financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf 
bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. Uit 
onderzoek blijkt dat ondernemers gemiddeld 16 maanden te laat ingrijpen bij (dreigende) financiële 
problemen, en dat ongeveer de helft van deze ondernemers gered zouden kunnen worden indien tijdig om 
hulp en advies was gevraagd. 
Ook bij ondernemers is het zo dat vroegsignalering loont. Daarbij geldt dus ook  hoe eerder een dreigend 

probleem wordt herkend, hoe eerder dat er interventies genomen kunnen worden. Wanneer een 

ondernemer in nood doorgaat en een probleem de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen, neemt de 

overlevingskans af. Het is daarom van belang dat een ondernemer op een laagdrempelige manier geholpen 

kan worden. Nog voordat er überhaupt een traject richting de Bbz nodig is. Om deze reden heeft het 

Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) een pakket ontwikkeld om ondernemer in een vroeg stadium 

ondersteuning te bieden. Dit pakket heet “155 help een bedrijf”. De gemeente Boxtel zal zich bij dit initiatief 

aansluiten waardoor de Boxtelse ondernemers zich kunnen laten voorlichten en gebruik kunnen maken van 

de deskundigheid van het IMK. 

 

Jongeren 

Uit informatie van het Nibud (2015) blijkt dat één op de vijf MBO studenten gemiddeld een schuld hebben 
van € 3.681,--. De oorzaak hiervan is heel divers. Teveel ontvangen studiefinanciering en toeslagen, OV-
chipkaart niet op tijd stop gezet en gewoonweg meer uitgeven dan er aan inkomen is. 

In Boxtel is het mogelijk dat jongeren met financiële problemen vanuit het jongerenwerk ondersteuning, 
advies en begeleiding krijgen. Jongeren zijn een speciale doelgroep die erg moeilijk te bereiken zijn. Daarom 
is een speciaal project, Fix up your life, voor hen opgezet, dat wordt uitgevoerd door het jongerenwerk. We 
proberen daarmee te bereiken dat jongeren eerder bereid zijn om ondersteuning te accepteren. Dit project 
wordt twee keer per jaar gestart en kent 4 trainingsavonden. In oktober 2017 zal de tweede sessie van 2017 
worden gestart. Per project nemen ongeveer 15 jongeren deel. De jongeren die deelnemen worden vanuit 
verschillende organisaties door verwezen naar Fix up your life. Veelal uit het eigen netwerk van het 
Jongerenwerk maar ook vanuit Team Schuldhulpverlening en maatschappelijk werk. 
 

Doorgaande Zorglijn voor 16 tot 27 jarige 

Jongeren die 18 jaar worden, komen in een nieuwe situatie. Zij mogen nu voor zichzelf gaan zorgen. Dit 
betekent onder meer dat zij een zorgverzekering voor zichzelf moeten afsluiten en dat zij verantwoordelijk 
zijn voor hun eigen financiën. Dat gaat niet alle jongeren even goed af. Jongeren die niet meer naar school 
gaan, ook al hebben ze nog geen startkwalificatie, en die niet vanzelfsprekend kunnen rekenen op 
ondersteuning van hun ouders, kunnen zo in de knel komen. Maar ook jongeren met een taalbarrière zoals 
jonge statushouders en jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Vaak maken ze dan schulden die 
snel kunnen oplopen wanneer ze daar geen hulp bij krijgen. 

Jongeren die 18 jaar worden, kunnen studiefinanciering of een uitkering aanvragen. In beide gevallen is er 
een wachttijd van vier weken die zij moeten zien te overbruggen. Wanneer zij op niemand kunnen 
terugvallen, worden ze zo verplicht om schulden op te bouwen. Zeker als ze een zelfstandige huishouding 
voeren. In die korte periode kunnen al schulden ontstaan die enkel met een uitkering of studiefinanciering  
niet zijn af te lossen. 
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Studiefinanciering en bijstand voor 18-, 19- en 20-jarigen zijn onvoldoende om zelfstandig van te leven. 
Daarom hebben veel studenten een bijbaantje. Wanneer jongeren studeren, hebben hun ouders nog een 
onderhoudsplicht tot zij 21 zijn. Vanaf dat moment hebben die ouders geen formele verplichting meer om 
hun kinderen te onderhouden. Jongeren van 18, 19 en 20 die niet studeren of werken en die geen beroep 
kunnen doen op hun ouders, komen in aanmerking voor een uitkering. Dat is voor 18-jarigen een bedrag van 
240 euro. In veel gemeenten is te weinig betaalbare - zelfstandige - woonruimte voor hen beschikbaar. 

De gemeente Boxtel heeft grote aandacht voor de gevolgen die bij jongeren kunnen ontstaan als zij de 
leeftijd van 18 jaar bereiken, enkel en alleen als gevolg van de wettelijke verandering op deze leeftijd. Dit 
wordt opgepakt onder het thema : “Doorgaande zorglijn voor 16 tot 27 jarige”. Het doel hiervan is de 
problemen bij kwetsbare jongeren op al hun leefgebieden tijdig in beeld te krijgen. (huisvesting, inkomen, 
schulden, gezondheid, maatschappelijk leven) Hierop moet een maatwerk aanpak bij komen, waarbij alle 
partijen die hierin een rol spelen worden betrokken. Hierbij kunnen dus ook signalen van armoede en 
schulden aan het licht komen bij de jongeren en ook zijn netwerk. Het is van belang dat deze signalen op 
waarde worden geschat en opgepakt gaan worden zodat wanneer jongeren financieel onafhankelijk geacht 
worden, niet meteen tegen een berg schulden aankijkt. 

 

ACTIES 

Actie Uitwerking gereed Doel 

Afstemming Woningstichting 
en zorgverzekeraars delen 
signalen betalingsachterstand 

Voorjaar 2018 Vroegsignalering 
betalingsproblemen tijdig in 
beeld krijgen. 

Samenwerking 
Schuldhulpmaatje zoeken 

Voorjaar 2018 Cliënten ondersteunen bij 
administratie. 

Medewerkers scholen 
herkennen signalen armoede 

Medio 2018 Vroegsignalering 
betalingsproblemen tijdig in 
beeld krijgen. 

Aansluiten bij 155 Help een 
bedrijf 

Januari 2018 Laagdrempelige informatie en 
deskundigheid aan 
ondernemers in (dreigende) 
financiële problemen. 

Bekendheid Fix up your life 
vergroten 

direct Bereik onder jongeren 
vergroten. 

Project “Doorgaande zorglijn” 
betrekken bij ontwikkelingen 
SDV 

Continu  Kruisbestuiving van kennis 
binnen en buiten de organisatie 
bewerkstelligen. 
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4.3 UITBREIDING DOELGROEP 

Het huidige minimabeleid van de gemeente Boxtel richt zich op huishoudens met een inkomen tot 110% van 

het sociaal minimum. Uit onderzoeken blijkt dat huishoudens met een inkomen tot 120% een grote kans 

hebben te leven in armoede. 

Met het handhaven van het huidige gemeentelijk beleid is de kans groot dat een groep mensen niet wordt 

bereikt waarvoor deze ondersteuning erg belangrijk is. Dit is uiteraard onwenselijk. In deze groep zal veelal 

sprake zijn van de “werkende armen”. 

Om deze groep te bereiken zal de normering voor het huidige minimabeleid verhoogd moeten worden naar 

120% van het sociaal minimum inkomen. Deze wijziging zal een verhoging van de uitgaven op het 

minimabeleid met zich meebrengen. In hoofdstuk 5 is een begroting hiervan opgenomen. 

 

Voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen zal de huidige regelgeving met de daarbij 

behorende inkomenstoets, gehandhaafd blijven. 

 

Met alleen het verhogen van het inkomenscriterium ben je er nog niet. Deze “nieuwe” groep mensen 

moeten ook bereikt worden. Tot nu toe hadden zij gelet op hun inkomenspositie geen of maar gedeeltelijk 

recht op inkomensondersteunende regelingen. Om deze reden zal er ook geïnvesteerd moeten worden in 

voorlichting en communicatie. 

 

Deze voorlichting en communicatie moet zich zowel richten op de professionals binnen de gemeente Boxtel 

als de professionals in alle aanverwante organisaties. Om zoveel mogelijk organisaties te informeren over de 

wijzigingen zal in het voorjaar van 2018 een netwerkbijeenkomst worden georganiseerd. 

Deze bijeenkomst zal ook als doel hebben dat alle aanverwanten organisaties die zich inzetten voor mensen 

die leven van een laaginkomen elkaar leren kennen en ook weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Op 

deze manier zal geprobeerd worden om verbindingen te leggen tussen organisaties. 

 

Naast de vele betrokken maatschappelijke organisaties spelen ook bewindvoerders een belangrijke rol. Zij 

hebben het financiële beheer van vele mensen met financiële problemen of mensen die zelf onvoldoende 

vaardig zijn om hun financiën te beheren. Het is daarom belangrijk dat bewindvoerders ook geïnformeerd 

gaan worden over de wijzigingen. 

Actie Uitwerking gereed Doel 

Verhogen inkomenscriterium 
gemeentelijke 
minimaregelingen van 110% 
naar 120% 

Per 1 januari 2018 Armoede binnen de gemeente 
zoveel mogelijk terugdringen. 

Vrijstelling eigen bijdrage CAK 
tot een inkomen van 120% van 
het sociaal minimum 

Per 1 januari 2018 Chronische zieken met een 
relatief laag inkomen 
gedeeltelijk compenseren voor 
zorgkosten. 

Communiceren wijzigingen 
gemeentelijke 
minimaregelingen 

Direct na vaststelling 
verordening (dec 2017) 

Bereik van onze klanten 
vergroten. 

Organiseren 
netwerkbijeenkomst 

Medio 2018 Bekendheid onderling 
vergroten en bewustwording 
kweken van gezamenlijke 
klanten.  

Informeren bewindvoerders Voorjaar 2018 Het niet-gebruik van 
voorzieningen terugdringen.  
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4.4 VEREENVOUDIGING REGELINGEN 

Uit de eigen organisatie, van de samenwerkende partijen en klanten blijkt dat er nog wel eens een drempel 

wordt ervaren bij het aanvragen van verschillende regelingen. Zo zouden er problemen worden ervaren met 

het invullen van formulieren en aanleveren van bewijsstukken. 

 

Het is wenselijk om de procedure van aanvraag tot besluitvorming  te vereenvoudigen. Dit zal ook het 

vergroten van het bereik van de doelgroep ten goede komen. Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat klanten 

die recht zouden hebben op een vergoeding, afhaken doordat de procedure voor hen niet voldoende 

duidelijk is. 

Bij het verder ontwikkelen van dit proces zal er altijd rekening gehouden moeten worden met een 

spanningsveld. Dit spanningsveld zal liggen op verschillende gebieden. 

De aangevraagde of verstrekte vergoeding dient door de klant wel gebruikt te worden waarvoor het bedoeld 

is. Het betreft een kwetsbare doelgroep die om verschillende redenen niet altijd in staat zijn tot het maken 

van rationele keuzes. Tevens moet bij het vereenvoudigen van de uitvoering ook rekening gehouden worden 

met de toets of iets rechtmatig wordt verstrekt. 

 

De uitwerking van het vereenvoudig uitvoeren van de regelingen zal worden opgenomen in de betreffende 

verordeningen en beleidsregels. 

 

Actie Uitwerking gereed Doel 

Vereenvoudigen uitvoering 
minimaregelingen 

Per 1 januari 2018 Bureaucratie mag geen 
drempel zijn voor het 
aanvragen van voorzieningen. 
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5. FINANCIËN 

Landelijke cijfers geven aan dat de uitgaven aan bijzondere bijstand de afgelopen jaren flink zijn gestegen. 

Ook in Boxtel zien we dit terug. De groei van het aantal mensen onder bewindvoering en de toename van 

het aantal vluchtelingen met een verblijfstatus dragen hier in grote mate aan bij.  

Omschrijving Jaar Begroting Werkelijke 
uitgaven 

Verschil 

Minimabeleid 2013 € 711.000,-- € 811.000,-- - € 100.000,-- 

Minimabeleid 2014 € 936.000,-- € 912.000,--   € 24.000,-- 

Minimabeleid 2015 € 756.000,-- € 920.000,-- - € 164.000,-- 

Minimabeleid 2016 € 884.000,-- € 916.000,-- - € 32.000,-- 

 

Omschrijving Jaar Begroting Werkelijke 
uitgaven 

Verschil 

Noodfonds 2013 € 14.000,-- € 12.000,--   €  2.000,-- 

Noodfonds 2014 € 14.000,-- € 17.000,-- - €  3.000,--  

Noodfonds 2015 € 14.000,-- € 23.000,-- - €  9.000,-- 

Noodfonds 2016 € 14.000,-- € 28.000,-- - € 14.000,-- 

 
Het minimabeleid is uit te splitsen in een aantal regelingen 

Omschrijving Jaar Begroting Werkelijke 
uitgaven 

Verschil 

Welzijnsfonds 2016 € 138.000,-- € 159.000,-- - € 21.000,-- 

Individuele 
inkommenstoeslag 

2016 € 96.000,-- € 96.000,--   € 0,-- 

Bijzondere bijstand 2016 € 650.000,-- € 661.000,-- - € 11.000,-- 

Kwijtschelding gem. bel 2016 € 229.000,-- € 228.000,--   € 1.000,-- 

Totaal  € 1.113.000,-- € 1.144.000,-- - € 31.000,-- 

 

5.1 BENODIGDE FINANCIËLE MIDDELEN VERNIEUWD MINIMABELEID  

Om in aanmerking te komen voor een regeling vanuit het gemeentelijk minimabeleid wordt er een 

inkomenstoets gehouden. Voor een bijdrage op grond van de bijzondere bijstand en het Welzijnsfonds is een 

norminkomen vastgesteld op 110% van het sociaal minimum. Voor de individuele inkomenstoeslag geldt nu 

een norminkomen van 105% van het sociaal minimum. 

Met het verhogen van het norminkomen naar 120% van het sociaal minimum voor alle gemeentelijke 
minimaregelingen, zal het aantal klanten die gebruik kunnen van deze regelingen toenemen. Een exacte 
toename is moeilijk in te schatten. Uit gegevens van het CBS blijkt dat landelijk gezien 16% van alle 
huishoudens in Nederland een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum. Voor een inkomen tot 
110% van het sociaal minimum zou dit gaan om 12,4%. Je zou dan kunnen spreken over potentiele groei van 
3,6% van het klantenbestand binnen het Welzijnsfonds en de bijzondere bijstand. 
 
Voor de Individuele inkomenstoeslag ligt deze verhouding anders. Op dit moment wordt voor beoordeling 
van deze regeling een inkomensnorm van 105% van het sociaal minimum gehanteerd. Landelijk leeft 10,3% 
van de huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum. Daarmee heb je een potentiele 
groei van 5,7% van het klantenbestand. 
 



 

26 
 

Voorgaande cijfers zijn bedoeld om de vermoedelijke groei in uitgaven in een perspectief te zien. Want naast 
het vergroten van de doelgroep door middel van het verruimen van de inkomenstoets, zal ook getracht 
worden om het niet-gebruik van de regelingen tegen te gaan. Dit zou ook een groei in de uitgaven 
betekenen.  
  

Omschrijving Begroot 
2018 

Begroot 
2019 

Extra begroot 
2018¹ 

Extra begroot 
2018² 

Extra begroot 
2019¹ 

Extra begroot 
2019² 

Welzijnsfonds € 150.000,-- € 138.000,-- € 5.400,-- € 10.000,-- € 5.400,-- € 10.000,-- 

Individuele 
inkommenstoeslag 

€ 94.000,-- € 94.000,-- € 5.400,-- €  5.000,-- € 5.400,-- € 5.000,-- 

Bijzondere bijstand € 657.000,-- € 664.000,-- € 24.000,--  € 5.000,-- € 24.000,-- € 5.000,-- 

Totaal € 901.000,-- € 896.000,-- € 34.800,-- € 20.000,-- € 34.800,-- € 20.000,-- 

 
¹ Hiermee wordt de verwachtte toename van uitgaven bedoeld aan de hand van de groei van het klantenbestand door 
het verhogen van de inkomenstoets naar 120% van het sociaal-minimum.  
 
² Dit betreft de verwachtte toename in verband met het tegen gaan van niet-gebruik voorzieningen.  
   

5.2 INZET DECENTRALISATIE-UITKERING KINDERARMOEDE 

Vanaf 2018 ontvangt de gemeente Boxtel jaarlijks vanuit de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding 

kinderen een bedrag van € 129.126,--. Deze uitkering zal nog tot en met 2020 worden ontvangen. 

Vervolgens is het aan het Rijk of deze  regeling nog in stand blijft.  

In onderstaand tabel is een begroting opgenomen hoe vanaf 2018 de decentralisatie-uitkering 
Armoedebestrijding kinderen wordt ingezet. 
 

Omschrijving Bedrag Ontvanger 

Fiets schoolgaande kinderen €  7.500,-- Stichting Leergeld 

Zwemmen €  4.000,-- Stichting Leergeld 

Talent ontwikkeling €  4.000,-- Stichting Leergeld 

Participatie kinderen LVB €  4.000,-- De La Salle 

Zomerschool € 30.000,--  

Computer per kind € 35.000,--  

Intensiveren communicatie € 10.000,--  

Ontwikkel budget € 25.126,--  

Reserve € 10.000,--  

Totaal € 129.126,--  

 
Met de ontvangende partijen zullen afspraken gemaakt worden over het registreren van de uitgaven. 
Voornoemde budgetten zullen jaarlijks worden gemonitord en waar nodig bijgestuurd worden. 
 
Het ontwikkelbudget zal worden gebruikt om nieuwe dan wel bestaande initiatieven de mogelijkheid te 
geven gebruik te maken van deze gelden.  
Hierbij moet gedacht worden aan initiatieven die naar voren komen bij gesprekken met de kinderen, 
jongeren, ouders en professionals. 
 
Ook zal er jaarlijks € 10.000,-- worden opgenomen als reserve. Dit is nodig om een eventuele niet voorziene 
groei in vragen of doorslaggevend succes op één van de projecten niet in de weg te staan. 
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6. SAMENVATTING VOORSTELLEN 

In het onderstaande overzicht zijn de voorstellen en nog te houden acties nogmaals op een rij gezet: 

Kinderen 

Actie Uitwerking gereed Doel 

Samenwerking zoeken met 
Stichting Kinderen van de 
Voedselbank 

Medio 2018 Kunnen bieden van 
kledingpakketten, 
verjaardagsbox en coupons 
voor een dagje uit met het 
gezin. 

Onderzoeken uitbreiden rol 
Stichting Leergeld 

Januari 2018 Ondersteunen bijzonder 
talent; 
Contributie sport en cultuur 
voor kinderen die niet in 
aanmerking komen voor het 
Welzijnsfonds; 
Computerregeling. 

Vergroten bekendheid 
Voedselbank 

Continu Meer potentiele klanten 
bereiken. 

Verbinding met scholen en 
voorschoolse voorzieningen 

Medio 2018 Zoveel mogelijk kinderen 
kunnen bereiken en 
informeren over armoede en 
bestaande regelingen. 

Betrekken van kinderen en 
jongeren 

Medio 2018 Kinderen en jongeren een 
stem te geven en ruimte 
bieden deze initiatieven te 
ontwikkelen. 

Buurtsport Boxtel Voorjaar 2018 Bekijken of voor doelgroep 
eigen bijdrage kwijtgescholden 
kan worden. 
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Vroegsignalering en preventie schulddienstverlening 

Actie Uitwerking gereed Doel 

Afstemming Woningstichting 
en zorgverzekeraars delen 
signalen betalingsachterstand 

Voorjaar 2018 Vroegsignalering 
betalingsproblemen tijdig in 
beeld krijgen. 

Samenwerking 
Schuldhulpmaatje zoeken 

Voorjaar 2018 Cliënten ondersteunen bij 
administratie. 

Medewerkers scholen 
herkennen signalen armoede 

Medio 2018 Vroegsignalering 
betalingsproblemen tijdig in 
beeld krijgen. 

Aansluiten bij 155 Help een 
bedrijf 

Januari 2018 Laagdrempelige informatie en 
deskundigheid aan 
ondernemers in (dreigende) 
financiële problemen. 

Bekendheid Fix up your life 
vergroten 

direct Bereik onder jongeren 
vergroten. 

Project “Doorgaande zorglijn” 
betrekken bij ontwikkelingen 
SDV 

Continu  Kruisbestuiving van kennis 
binnen en buiten de 
organisatie bewerkstelligen. 

 

 

Uitbreiding doelgroep 

Actie Uitwerking gereed Doel 

Verhogen inkomenscriterium 
gemeentelijke 
minimaregelingen van 110% 
naar 120% 

Per 1 januari 2018 Armoede binnen de gemeente 
zoveel mogelijk terugdringen. 

Vrijstelling eigen bijdrage CAK 
tot een inkomen van 120% van 
het sociaal minimum 

Per 1 januari 2018 Chronische zieken met een 
relatief laag inkomen 
gedeeltelijk compenseren voor 
zorgkosten. 

Communiceren wijzigingen 
gemeentelijke 
minimaregelingen 

Direct na vaststelling 
verordening (dec 2017) 

Bereik van onze klanten 
vergroten. 

Organiseren 
netwerkbijeenkomst 

Medio 2018 Bekendheid onderling 
vergroten en bewustwording 
kweken van gezamenlijke 
klanten.  

Informeren bewindvoerders Voorjaar 2018 Het niet-gebruik van 
voorzieningen terugdringen.  

 

 
Vereenvoudiging regelingen 

Actie Uitwerking gereed Doel 

Vereenvoudigen uitvoering 
minimaregelingen 

Per 1 januari 2018 Bureaucratie mag geen 
drempel zijn voor het 
aanvragen van voorzieningen. 

 

Communicatie  

 Inzetten op brede communicatie om de huidige en nieuwe voorzieningen beter onder de 
aandacht te brengen om niet-gebruik tegen te gaan. 
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6.1  RESUMÉ  

Dit armoedebeleid is opgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021. 

Hierboven zijn alle acties/doelen nog een keer genoemd. Om zorg te dragen dat de doelen in de loop van de 

tijd ook behaald gaan worden is het van belang dat hier een goede regie op zit. Deze regie zal de gemeente 

Boxtel op zich gaan nemen. 

De beschreven acties/doelen zijn opgesteld met de wetenschap van nu. Voortschrijdend inzicht of andere 

ontwikkelingen op het gebied van minimabeleid kan noodzaken tot bijstelling van bepaalde zaken. Zo zal 

binnen het sociaal domein de komende jaren het project “van transitie naar transformatie” centraal staan. 

Hierin zal het minimabeleid uiteraard ook onderdeel van uitmaken. Wat niet zal veranderen is dat de 

inwoners die hulp nodig hebben ook geholpen moeten worden. 

 


