
 1 Secretariaat: p/a Boxtelseweg 31, 5298 VA Liempde |email: wmoadviesraad.boxtel@live.nl | www.wmoadviesraadboxtel.nl | www.facebook.com/WMOAdviesraadBoxtel 

Gemeente Boxtel  

t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders  

Postbus 1000  

5280 DA Boxtel   

        Boxtel, 26 september 2017 

 

Betreft: Reactie van de Adviesraad Sociaal Domein Boxtel op de Nota armoedebeleid gemeente 

Boxtel 2018-2021 

 

Geacht College,  

De nota Armoedebeleid gemeente Boxtel 2018-2021 is besproken tijdens de vergadering van de 

Adviesraad Sociaal Domein op 6 september jl. De Adviesraad kan zich eensgezind vinden in de nota.  

Ons advies is dan ook positief. Algemeen wordt gesteld dat de nota voor alle inwoners van Boxtel 

geldt. We zien dat er veel aandacht is voor nieuwe doelgroepen, daarvoor onze complimenten. Maar 

het is belangrijk ook aandacht te houden voor de reeds bekende doelgroepen zoals ouderen. Ook 

hebben wij enkele vragen en kanttekeningen. Wij vragen u dan ook hiervan kennis te nemen en waar 

mogelijk, op te nemen in de nota. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. 

1. De nota staat of valt bij de uitvoering. Wij hebben hierover zorgen. Zover ons bekend, is de 

armoedenota  2014-2018  namelijk nog steeds niet volledig uitgevoerd. Kunt u ons de 

garantie geven, dat de nota Armoedebeleid 2018  -2021 nu wel volledig uitgevoerd wordt? 

Kunt u in de actielijst aangeven wie kartrekker wordt, c.q. wie, waar verantwoordelijk voor 

is? 

2. Uit de themabijeenkomst van de Wmo Adviesraad kwam naar voren, dat de gemeente Boxtel 

een sociale kaart zou moeten ontwikkelen, zodat organisaties beter kunnen samenwerken. 

Dat is van belang rond het thema armoede. Komt er een sociale kaart? 

3. We pleiten ervoor dat de gemeente meer de regierol pakt in het armoedenetwerk. Daardoor 

is een krachtiger inzet mogelijk en kan monitoring verbeteren. 

4. Naast de computer voor kinderen die de middelbare school bezoeken, lijkt ook de 

smartphone onmisbaar. Communicatie, roosterwijzigingen, planning e.d. voor school 

geschiedt veelal langs deze weg. Kan de gemeente hierin iets betekenen voor de ouders met 

een kleine beurs? 

5. In het herkennen van armoede onder kinderen, kunnen scholen, sportclubs enzovoort een 

grote rol spelen in het vroegtijdig onderkennen van signalen. Stichting de Vonk geeft 

uitstekende trainingen op dit gebied. Ziet u hierin mogelijkheden/ verantwoordelijkheden? 
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6. Er zijn burgers met hoge zorgkosten en deze hebben grote gevolgen.  Men raakt daardoor in 

de schulden of ziet af van zorg. Dat kan weer leiden tot verergering van klachten. Een 

structurele verlaging van het eigen risico is een stap in de goede richting, maar nog lang niet 

genoeg voor burgers die langdurig, soms hun hele leven, zorg nodig hebben. Ziet u 

mogelijkheden om deze Boxtelaren tegemoet te komen? 

In afwachting van een reactie op bovenstaande punten, namens de Adviesraad Sociaal Domein 

Boxtel,  

 

 

R. Permentier, portefeuillehouder participatie   

Drs. H.F.J. Kerkhof, voorzitter
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