CONCEPT Beantwoording inspraakreacties concept-nota Minima doen mee 2016-2019
Nr

Reactie van

Inspraakreactie

1

Gezamenlijke diaconieën
Noordwijk

1.1
Verzoek om opzetten project
Schuldhulpmaatje in Noordwijk. Daarnaast
verzoek om subsidie voor opleiden van
vrijwilligers tot schuldhulpmaatje

2

Raad voor Wonen, Zorg
en Welzijn; ingediend
tijdens I-sessie

2.1
Waarom wordt door Noordwijk gebruik
gemaakt van de gegevens van het CBS en
niet van het SCP?

Reactie college
1.1
Dank voor uw suggestie en aanvraag.
Het project schulphulpmaatje is een
mooie concrete maatregel waarmee het
armoedebeleid kan worden uitgevoerd.
Voorgesteld wordt jaarlijks 5 vrijwilligers
op te leiden tot schuldhulpmaatje. Ten
aanzien van de coördinatie van het
project wordt, zodra de nota en de
voorgestelde maatregelen door de raad
zijn vastgesteld, contact met u
opgenomen.
2.1
Het rijk heeft voor de bepaling van de
hoogte van de bijstandsnorm gekozen
voor het definitie die door het CBS is
omschreven. In het kader hiervan volgt
de gemeente Noordwijk eveneens deze
definitie voor het lokaal armoedebeleid.

2.2
Wij zijn blij dat is gekozen voor het gebruik
van vouchers voor de sportieve en sociaalculturele activiteiten voor kinderen en dat
niet een bedrag wordt toegekend, dat later
nog eens verantwoord moet worden. Wij
zouden het wel goed vinden dat de
bestedingen in het eigen dorp gedaan
moeten worden.

2.2
Wij zullen deze suggesties meenemen bij
de uitwerking van de diverse
maatregelen.

2.3
Hoe is de motie over het leszwemmen
afgehandeld? Wij zouden graag een heel
actieve opstelling zien van onze gemeente
t.o.v. de preventie.

2.3
Met ingang van 2016 kunnen maximaal 3
maal per jaar groepen 7 en 8 deelnemen
aan ‘natte gymnastiek’. Hiermee hoopt
de gemeente Noordwijk een positieve
bijdrage te leveren aan de (zwem)
veiligheid van kinderen, zodat zij zich
beter in het water kunnen redden, de

Wijziging nota
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deelname van kinderen aan activiteiten
in en rondom moderne zwembaden, aan
watersport en in het bijzondere aan
activiteiten in recreatiewater zoals de zee
en de gezondheid, de motoriek en het
overgewicht onder kinderen.
De inhoud van de natte gymnastiek
wordt gezamenlijk met de directies van
het basisonderwijs, de
combinatiefunctionarissen en de directie
van Sportfondsen Noordwijk
vormgegeven.
2.4
Wij zouden graag zien dat het Lokaal loket
versterkt en herijkt wordt, ook in
samenwerking met het sociaal wijkteam. En
dat het Lokaal loket een informatiecentrum
wordt voor mensen, die ondersteuning nodig
hebben.

2.4
Versterken van het lokaal loket is een
onderwerp dat niet valt onder de
reikwijdte van deze nota, echter, uw
opmerkingen zullen worden
meegenomen bij de discussie die op dit
moment speelt over het lokaal loket.

25.
Uit berichten van medewerkers van de
voedselbank is ons ter ore gekomen, dat
men tobt met vrijwilligers. Ons inziens zou
de gemeente hier veel meer een regiefunctie
in moeten hebben. Nu is het een particulier
instituut. Graag een andere opzet, niet meer
1 x per week een tas met voedings-middelen
halen, maar een bijdrage in de vorm van
vouchers, te besteden bij de plaatselijke
winkels.

2.5
Met de door u voorgestelde benadering,
zou de gemeente verder gaan dan de
regierol toestaat. De voedselbank is een
particulier initiatief en deze zou uw
advies zelf ter hand kunnen nemen.

2.6
In Noordwijk wordt de 120% van de
bijstandsnorm gehanteerd. Daar zijn we blij
om, maar jammer dat de 130% is
verdwenen.

2.6
Fijn dat u deze keuze ondersteund. Bij de
wettelijke teruggang naar 110% in 2012
zijn juist van deze categorie mensen
signalen afgekomen dat zij moeite
kregen om rond te komen.
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2.7
Wij zijn het eens met uw conclusies. Is het
mogelijk mensen met een uitkering te
belonen voor eventueel vrijwilligerswerk met
b.v. een waardebon. Zij blijven op die
manier misschien nog meer meedoen in onze
samenleving en het is bekend dat degenen,
die er nog wel “bij horen” eerder b.v. een
baan vinden. Bij het stukje Inkomens Effect
Rapportage willen wij u vragen: zou bij de
inspanningspremie het verrichten van
vrijwilligerswerk bijgevoegd kunnen worden?

2.7
Vrijwilligersorganisaties kunnen aan hun
vrijwilligers een vergoeding geven.
Mensen met een Participatiewet uitkering
moeten deze vergoeding wel melden bij
de ISD Bollenstreek, maar mogen deze
houden.
In de verordening van de ISD
Bollenstreek inzake het Persoonsondersteunend budget en de inspanningspremie is ook vrijwilligerswerk
betrokken.

2.8
Verder hebben wij een vraag over de
indeling in leeftijdscategorie (o.a. ook de 6
huishoudtypen waarbij de minimumleeftijd
altijd 27 jaar is). Er zijn ook alleenstaanden
en alleenstaande ouders onder de 27 jaar.

2.8
Uw observatie klopt, uiteraard zijn er ook
alleenstaanden en alleenstaande ouders
onder de 27 jaar. Vanwege de
continuïteit met eerdere leeftijdsindelingen is deze categorisering hier
voortgezet. De minimumleeftijd bij de
verschillende categorieën is 27 jaar
omdat deze was opgenomen in de Wet
Investeren in Jongeren (Wet WIJ). Daar
werd uitgegaan van de categorie 18-27
jaar waarvoor extra inspanningen
moesten worden gepleegd. Na het
vervallen van de Wet WIJ zijn de
bepalingen omtrent personen in de
leeftijdscategorie tot 27 jaar blijven
staan in de Wet werk en bijstand en
eveneens in de Participatiewet.

2.9
Is het mogelijk ervoor te zorgen met b.v.
vouchers dat mensen, die een parttime
functie aanvaarden of een baan vinden met
een nauwelijks hoger salaris toch wel aan het
werk gaan.

2.9
In lijn met uw gedachte kunnen mensen
die een parttime functie aanvaarden die
lager ligt dan de 120% norm, wel een
beroep doen op de lokale regeling. Als zij
een lager inkomen hebben dan 110%,
dan kunnen zij ook terecht bij de ISD
Bollenstreek voor een
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inspanningspremie, persoonsondersteunend budget en bijzondere bijstand.

3

Raad voor Wonen, Zorg
en Welzijn; 2e advies

2.10
De vragenlijst voor het onderzoek minima en
participatie was moeilijk te beantwoorden.
Wij zijn blij dat er toch een respons van 34%
was. Had een gesprekje niet een beter
resultaat kunnen opleveren?
Dat was dan tegelijk een mogelijkheid meer
informatie te verstrekken over alle
regelingen, die er zijn. Dit laatste in
aansluiting op punt 4.2 waarin wordt gesteld
dat er een gemis is aan goede informatie.

2.10
Ons is bekend dat sommige mensen
moeite hadden met de vragenlijsten.
Vanuit verschillende hoeken (waaronder
de ouderenadviseurs) zijn deze mensen
geholpen. Uiteindelijk bleek de respons
op de enquête toch goed en leverde deze
bruikbare informatie op. Een onderzoek
met interviews geeft vaak dieper inzicht
in de materie, maar heeft als nadeel een
verminderde representativiteit. Dit
gegeven, de tijdsplanning op dat
moment en andere overwegingen
hebben ons bewust doen besluiten tot
een enquête.

2.11
Nog een laatste opmerking over het gebruik
van vouchers. De gemeente kan deze geven,
maar het bijbehorende bedrag moet er niet
bij zijn. De (Noordwijkse) winkelier kan deze
bij de gemeente declareren. Net als het
contributiegeld aan b.v. sportverenigingen
door de gemeente wordt overgemaakt en
niet door belanghebbende zelf.

2.11
Dank voor uw advies. Wij nemen dit mee
bij de uitwerking van de regeling.

2.12
Verder willen wij uw aandacht voor het
houden van een groots evenement op het
gebied van welzijn. Dit om de mogelijkheden
voor de burgers te propageren en het
werven van vrijwilligers.

2.12
Uw suggestie om een groot evenement
te organiseren op het gebied van welzijn
is sympathiek. Wij denken hierbij ook
aan de jaarlijkse uitreiking van de
Vrijwilligersprijs.
Algemeen: voor zover de onderwerpen in
dit advies nog niet aan de orde zijn
geweest in het schrijven dat naar
aanleiding van de I-sessie is ingediend,
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gaat het college hier nader op in.
3.1
Er wordt een algemene opmerking gemaakt
over de leesbaarheid van het stuk. Ook is
sprake van weinig vernieuwing.

3.1
Wij vinden het jammer dat u de nota
moeilijk leesbaar vindt. Wij zijn het met
u eens dat met name de bijlagen lastig
te lezen zijn. Voor wat betreft de nota
zelf hebben wij ons best gedaan die zo
makkelijk leesbaar te maken. Helaas
maakt de aard van de materie en de
regelgeving het verhaal soms wat
technisch.
Ditzelfde wettelijke kader maakt de
mogelijkheden tot vernieuwing beperkt.
Getracht is ten volle gebruik te maken
van de creativiteit van burgers en
maatschappelijke partners door met hen
hierover in gesprek te gaan. De input
van die bijeenkomsten en gesprekken
leverden veel informatie op over mensen
in armoede, maar er was minder sprake
van suggesties voor maatregelen om
deze mensen te laten participeren in de
maatschappij. De enquête die door de
bijstandsgerechtigden en personen uit de
steekproef zijn ingediend, leverden wel
concrete suggesties op. Deze zijn nader
uitgewerkt in de nota.

3.2
Schuldhulpverlening, preventie via sociaal
wijkteam. Ook wordt aandacht gevraagd
voor zzp-ers, woningbezitters, etc.

3.2
De aandacht die u vraagt voor preventief
werken onderschrijven wij ook. Het
sociaal wijkteam heeft een belangrijke
rol in het signaleren van problemen bij
de inwoners in het kader van
vroegpreventie. Maar deze signaalfunctie
geldt niet alleen voor het sociaal
wijkteam, maar ook voor Kwadraad, die
een belangrijke rol heeft in de
voedselbank, het lokaal loket en het CJG.
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Ook de ISD steekt in op vroegpreventie
en zoekt daarin samenwerking met de
ketenpartners Humanitas, Kwadraad,
etc.

4

Wmo Platform

3.3
IOAW uitkering. De groep van 60-jarigen die
in de bijstand komen moeten niet eigen
spaargeld of huis op hoeven eten.

3.3
Uw zorg over het spaargeld en eigen huis
van de groep 60-jarigen is in de
participatiewet ondervangen. Er is een
normbedrag aan spaargeld dat niet wordt
betrokken bij de verstrekking van de
uitkering. Dit geldt ook voor de waarde
van de woning. Uitgegaan wordt van een
bepaalde restwaarde, juist om ervoor te
zorgen dat mensen hun koopwoning
kunnen behouden.

3.4
Mantelzorg en werken.
Ingegaan wordt op het vertrek van jonge
Noordwijkers uit het dorp en de vergrijzing.
Vraag is of de gemeente hier beleid op heeft
geformuleerd.
4.1
Belangrijk is dat de doelstelling van het
minimabeleid is dat inwoners van Noordwijk
hun eigenwaarde en levensperspectief
kunnen behouden. En ook dat zij hun
zelfstandigheid niet verliezen.

3.4
Mantelzorg is één van de speerpunten
van het wmo beleid. Specifieke vragen
kunt u aan ons richten.

4.2
De stapeling van eigen bijdragen, de
verhoging van de vaste lasten, hogere
ziektekosten (hogere premie en hoger eigen
risico) en het niet meestijgen van inkomen of
uitkering vormen een bedreiging voor de
zelfstandigheid.

4.2
Wij krijgen signalen dat door velerlei
oorzaken mensen dreigen meer
afhankelijk te worden van ondersteunende regelingen. Het is echter niet
toegestaan dat de lokale overheid
ondersteuning biedt in de vorm van het
geven van extra geld. Dit zou namelijk
betekenen dat de gemeente
inkomenspolitiek bedrijft en dat is
verboden. Inkomenspolitiek is een

4.1
Deze uitgangspunten delen wij volledig.

In de Leeswijzer van de
nota wordt opgenomen wat
bedoeld wordt met
inkomenspolitiek. Daarmee
worden gelijk de grenzen
van de mogelijkheden om
mensen te ondersteunen
aangegeven.
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bevoegdheid van de regering.
4.3
Veel chronisch zieken en mensen met een
beperking hebben door de afschaffing van de
WTCG veel extra kosten.

4.3
Dat is ons bekend en vanwege dit feit is
in Holland Rijnland verband 2 jaar terug
gewerkt aan een alternatief waarbij de
doelgroepen toch zoveel mogelijk konden
worden ondersteund. Dit heeft
geresulteerd in concrete afspraken met
Zorg en Zekerheid voor hun hele
werkingsgebied ten aanzien van de
voorwaarden van de aanvullende
zorgverzekering. Daarin is het maximaal
haalbare vastgelegd. Mensen met een
inkomen tot 110% kunnen via ISD
Bollenstreek hier gebruik van maken.

4.4
Vraag is of de kwetsbaarste mensen zich tot
de gemeente wenden om ondersteuning. Het
Wmo platform heeft geconstateerd dat maar
weinig mensen met de bureaucratie kunnen
omgaan die nodig is voor het aanvragen van
ondersteuning. Het experiment met het
Sociaal Wijkteam wordt beoordeeld als een
positieve ontwikkeling.

4.4
Dit is de reden dat voor deze groep een
‘outreachende’ benadering nodig is. Het
sociaal wijkteam is vanuit die visie
opgezet om de meest kwetsbare mensen
te bereiken die anders geen toegang
zouden hebben tot ondersteuning. Er
wordt echter wel uitgegaan van eigen
kracht en verantwoordelijkheid van
mensen en dit wordt dan ook
gestimuleerd.

4.5
Het voorstel om de participatieregeling
binnen Noordwijk heeft de steun van het
Wmo Platform. Ook wij vermoeden dat
daardoor de regeling sneller kan worden
toegepast.

4.5
Het is ons streven om snel en binnen de
wettelijke termijnen te besluiten over
aanvragen.

4.6
Bij regelingen voor kinderen moet de
essentie zijn dat die ook helemaal ten goede
komen aan de kinderen. Kortingsregelingen
voldoen wat ons betreft niet, omdat dan nog

4.6
Over de uitvoering van de
Participatieregeling dient nog nader te
worden besloten. Uw opmerkingen zullen
wij hierin zeker betrekken.
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steeds een gedeelte zelf betaald moet
worden.

5

CDA fractie

4.7
Als 104 van de 531 (19,6%) worden
ingevuld, kun je je afvragen hoe
representatief de uitkomsten voor wat betreft
de doelgroep zijn.

4.7
Van het bureau KWIZ, dat dergelijke
onderzoeken al vele malen heeft gedaan,
is in deze een aantal van 100 reacties
voldoende om een representatief beeld
te verkrijgen.

4.8
De doelgroep is vermoedelijk groter dan
wordt aangenomen. Zo is bij ons onduidelijk
of de mensen met alleen een uitkering via
het UWV in de cijfers verwerkt zijn.

4.8
In het onderzoek zijn juist de personen
met een uitkering op grond van de
Participatiewet (vh o.m. bijstand)
betrokken. Mensen met een UWV
uitkering zijn vaak degenen met een WW
uitkering en deze zijn juist niet in het
onderzoek betrokken omdat de
verwachting is dat deze mensen snel
weer betaald werk vinden. De mensen
met een voormalige bijstandsuitkering
zijn allemaal persoonlijk aangeschreven
en daarnaast is uit de basisregistratie
personen nog een steekproef gemaakt.

4.9
Anders dan er geschreven staat in bijlage 3,
is het Wmo Platform niet vooraf gehoord.

4.9
Zowel het Wmo platform als de Raad
voor Wonen, Zorg en Welzijn zijn in het
voorjaar voor een gecombineerde
bijeenkomst over dit onderwerp
uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst
waren alleen vertegenwoordigers van de
Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn
aanwezig. Degene die namens het Wmo
platform aanwezig zou zijn, heeft zich
wegens ziekte afgemeld. Helaas heeft
geen vervanging plaatsgevonden.

5.1
Wat gaat het lokale noodfonds precies doen?

5.1
Het noodfonds is bedoeld om in
schrijnende gevallen hulp te kunnen
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bieden waar andere mogelijkheden zijn
uitgeput. Nadere uitwerking hiervan
vindt nog plaats.
5.2
Waarom is de Participatieregeling na een jaar
verder nog steeds zo vaag?

5.2
De Participatieregeling is de
overkoepelende term waaronder vrijwel
alle maatregelen vallen die in deze nota
worden voorgesteld.

5.3
Inzetten op ruimere kwijtschelding van de
lokale gemeentelijke belastingen, nl door het
buiten beschouwing laten van het spaargeld
en/of eigen huis, dit voor boven 65 jaar cfm
de regelingen IOAW en IOAZ en onder de 65
jr cfm het bijstandsniveau.

5.3
De beschikbare ruimte hiervoor is helaas
zeer beperkt. De lokale belastingen
worden geïnd op grond van de
Invorderingswet 1990. Deze wet biedt
alleen ruimte om mensen met een
inkomen tot 90% van de bijstandsnorm
of tot 100% van de bijstandsnorm de
lokale belastingen kwijt te schelden.
Buiten beschouwing laten van spaargeld
is hierin niet toegestaan.

5.4
Continueer voedselbank en ondersteun door
werving van extra vrijwilligers en goede
training.

5.4
Uitgangspunt is, dat door het treffen van
het complete aanbod aan maatregelen
dat is opgenomen in de nota ‘Minima
doen mee’, een voedselbank binnen de
gemeente Noordwijk overbodig wordt.
Daarnaast betreft het hier een particulier
initiatief waar de gemeente verder geen
bemoeienis mee heeft, afgezien van het
faciliteren van de voedselbank op dit
moment. Werving en training van extra
vrijwilligers is een zaak van het bestuur
van de voedselbank zelf.

5.5
Belonen vrijwilligerswerk en stimuleren
baantje.
Verzoek om vrijstellingsgrens.

5.5
Ook mensen met een bijstandsuitkering
kunnen een vrijwilligersvergoeding
ontvangen. Zij moeten dit wel melden
aan de ISD Bollenstreek.
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In uw reactie verzoekt u om een
vrijstellingsgrens. De participatiewet
biedt geen bevoegdheid aan gemeenten
voor het instellen van een
vrijstellingsgrens.

6

Kwadraad algemeen
maatschappelijk werk

5.6
Niet 120% WML, maar 120% NBI.

5.6
Het rijk heeft voor wat betreft het
bepalen van inkomensnormen
vastgesteld dat uitgegaan moet worden
van het wettelijk minimum loon. Het
hanteren van een andere norm
bijvoorbeeld het netto besteedbaar
inkomen en het daarmee doorvoeren van
een verhoging is niet toegestaan.

5.7
Evaluatie en aanpassing armoedenota.
Graag evaluatie na een jaar.

5.7
Uiteraard moeten de maatregelen die de
raad vaststelt in het kader van lokaal
armoedebeleid worden geëvalueerd na
enige tijd. Ons voorstel is om dat na 1,5
jaar te doen. Dit voorstel wordt zo
gedaan op basis van opgedane ervaring
in het verleden met de
armoederegelingen die destijds werden
uitgevoerd door ISD Bollenstreek. Het
kostte tijd om de inwoners bekend te
maken met het bestaan van de
regelingen, voordat er optimaal gebruik
van werd gemaakt. Een jaar lijkt ons dan
ook te kort als evaluatieperiode.
6.1
Zie ook ons antwoord bij 2.1.
Het is de gemeente niet toegestaan om
inkomenspolitiek te bedrijven. Dit
betekent dat de gemeente gehouden is
aan de richtlijnen die de rijksoverheid
stelt.

6.1
Kwadraad is van mening dat het “niet veel
maar toereikend criterium” van het SCP
beter toegepast kan worden dan de CBS
norm die de gemeente hanteert bij het
bepalen van armoede.
6.2
Het terugbrengen van de norm van 130%

6.2
In de nota worden de gevolgen
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naar 110% heeft buiten de genoemde 5
Noordwijkse gezinnen eind 2013 grotere
gevolgen gehad.

aangegeven die rechtstreeks via het
lokaal loket zijn gesignaleerd. Ons
hebben buiten deze 5 gezinnen eind
2012, in die periode verder geen
signalen bereikt van particulieren die
wegens het wegvallen van de regelingen
in de problemen zijn geraakt. Dit geldt
niet voor de jaren 2013, 2014 en 2015,
waarin een duidelijk toename aan
hulpvragen aan de gemeente is
geconstateerd.

6.3
Er wordt een toename gesignaleerd in
financiële problemen bij mensen die worden
ingebracht in het zorgnetwerk of die via het
maatschappelijk werk worden ondersteund.
Kwadraad pleit voor het inhuren van
financieel juridisch geschoolde adviseurs. Het
Juridisch loket in Leiden heeft de
openingsuren teruggebracht en de reiskosten
kunnen de mensen met weinig geld niet
betalen.

6.3
Wij danken u voor uw suggestie.
De gemeente Noordwijk subsidieert de
Leidse Rechtswinkel om vragen van
Noordwijkers te beantwoorden. Jaarlijks
worden gemiddeld 80 Noordwijkers door
de Leidse Rechtswinkel geholpen. De
dienstverlening van deze stichting is
breed en de tevredenheid goed. Mensen
die de reiskosten niet kunnen betalen,
kunnen een beroep doen op bijzondere
bijstand bij de ISD Bollenstreek.

6.4
Kwadraad geeft aan dat het ontwikkelen van
een positieve grondhouding vanuit een
financieel belaste situatie erg moeilijk is.
Nieuw gedrag en een andere denkwijze
vragen inzicht en een positieve bekrachtiging
en veel tijd. Uit de training ISD Tools waar
Kwadraad bij betrokken is (5 lessen voor
personen die een
schulddienstverleningstraject bij de ISD
doorlopen), wordt vaak de indruk gewekt dat
de personen beperkt zijn en daardoor niet te
beschikking over hun cognitieve vermogens.
Zelfredzaamheid is een goed streven, maar
sommige cliënten hebben in een vroeg
stadium al ondersteuning nodig om niet

6.4
De nut en noodzaak van aanleren van
andere cognitieve vermogens is reeds
bewezen. De ervaringen met de
stabilisatietrajecten bij de voedselbank
cliënten en de thuisadministratie door
Humanitas zijn positief.
Omdat ook duidelijk is dat vroegtijdig
ingrijpen grotere financiële problematiek
voorkomt, is in de concept-nota Minima
doen mee bij de te treffen maatregelen
daarom ook aangegeven dat het aantal
stabilisatietrajecten zou moeten worden
uitgebreid en verbreed naar elke
Noordwijker die daarvoor in aanmerking
komt en niet alleen de cliënten van de
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7

Voedselbank Noordwijk

verder in de problemen te komen.
Voor wat betreft de stabilisatietrajecten en
thuisadministratie geeft Kwadraad aan dat
beide instrumenten hun nut hebben bewezen
en dat inzetten van stabilisatietrajecten in
een vroeg stadium grotere financiële
problemen kan voorkomen.
Thuisadministratie van Humanitas speelt een
grote rol bij ondersteuning van cliënten naar
schulddienstverlening.

voedselbank.

6.5
Het overbodig maken van de voedselbank is
volgens Kwadraad niet te realiseren door het
bieden van een aantal eenvoudige
oplossingen om daarmee het complexe
armoedeprobleem op te lossen.
Kwadraad raadt de gemeente aan de
inloopspreekuren op maandag, dinsdag en
donderdag in stand te houden.
7.1.
In het begeleidend schrijven bij de
inspraakreacties wordt verzocht om
terughoudend te zijn in het communiceren
over de overbodigheid van de voedselbank.
Cliënten zijn hier door geschrokken.

6.5
Wij delen uw inschatting dat het
armoedeprobleem niet eenvoudig op te
lossen is. Het vereist een zorgvuldige
benadering en blijvende aandacht. Het
voorgestelde pakket van maatregelen
biedt volgens ons een coherente aanpak.

7.2
Overhandig de doelgroep een voorschot van
de te verwachten geldelijke bijdragen van de
belastingdienst. De tijd die verstrijkt tussen
het aanvragen van toeslagen en
daadwerkelijke uitbetaling is te lang.

7.2
Het is een sympathiek voorstel, maar
praktisch niet haalbaar. Deze twee
geldstromen komen niet met elkaar
overeen. De toeslagen worden met
terugwerkende kracht toegekend en in
de tussentijd is het geld dat door de
gemeente is bevoorschot opgebruikt.
Hoe de gemeente dat voorschot dan
terug gaat krijgen is nog de vraag.

Humanitas ontvangt via de ISD
Bollenstreek een bijdrage om voor alle
aan de ISD deelnemende gemeenten
thuisadministratie te verzorgen voor
mensen die daar behoefte aan hebben.

7.1
Wij begrijpen deze reactie. Toch kiezen
wij voor helderheid om geen verkeerde
verwachtingen bij mensen te scheppen.
Het gemeentebestuur heeft uitgesproken
dat een voedselbank in Noordwijk niet
wenselijk is en richt zich in deze
collegeperiode op het overbodig maken
van de voedselbank door middel van het
treffen van alternatieve regelingen.
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7.3
Toestaan dat inrichtingskosten ook kunnen
worden gebruikt voor betaling van vaste
lasten. Dit kan in de vorm van een lening.

7.3
Het verstrekken van bijdragen voor
inrichting is via de ISD Bollenstreek
geregeld. Er wordt 50% van de Nibud
norm als schenking verstrekt.
Doel van deze bijdrage is beperkt tot
inrichtingskosten.

7.4
Er wordt een tekstsuggestie gedaan voor de
tekst over de voedselbank op pagina 22 van
de nota.

7.4
Wij nemen uw suggestie over en
verwerken deze in de nota.

Pagina 22 mbt de
voedselbank wijzigen in:
“Sinds maart 2011 is er een
voedselbank in Noordwijk
gevestigd in eerste
instantie in een schuurtje
bij een particulier en werd
samengewerkt met
voedselbank
Noordwijkerhout. Na 1 jaar
meldden zich steeds meer
cliënten aan en kreeg de
voedselbank Noordwijk van
de gemeente Noordwijk in
december 2012 een ruimte
in het DPO gebouw. Het
aantal cliënten groeide van
11 cliënten in 2011 naar 48
huishoudens met 99
cliënten in november 2015.
In mei 2014 is de
voedselbank Noordwijk
afgesplitst van voedselbank
Noordwijkerhout en
daarmee een zelfstandige
stichting geworden. Naast
de voedselpakketten die
voedselbank Noordwijk
wekelijks verstrekt, is er
ook een tweedehands
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kledingwinkeltje aanwezig
waar cliënten gratis gebruik
van kunnen maken.”
7.5
Gesteld wordt dat de voedselbank voor
minimaal € 55.000,-- aan voedingsproducten
aan de cliënten heeft aangeboden en dat als
de gemeente de voedselbank overbodig wil
maken, een zelfde bedrag op de begroting
moet hebben staan om te investeren in
armoedebeleid.

7.5
In de nota staan diverse maatregelen
genoemd met daaraan gekoppeld diverse
kostenposten. Voorgesteld wordt om een
totaal bedrag van € 200.000,-- te
investeren in het armoedebeleid.

7.6
Voedselbank verzoekt om een subsidie voor
het opleiden van schuldhulpmaatjes.

7.6
Reeds eerder al hebben de charitatieve
instellingen van de kerken een aanvraag
gedaan. Omdat door mensen met een
laag inkomen regelmatig een beroep
wordt gedaan op de kerkenfondsen,
willen wij de raad voorstellen om het
project Schuldhulpmaatjes door de
kerken vorm te laten geven. Over
verwijzing van mensen naar het project
moeten nog werkafspraken met de
gezamenlijke diaconieën worden
gemaakt.

7.7
De voedselbank wil graag stukken/cijfers van
Kwadraad maatschappelijk werk ontvangen
waaruit blijkt hoeveel succesvolle trajecten
zijn aangeboden. Ook het proces en
inhoudelijke kwaliteit en verwachtingen ten
aanzien van succesvolle trajecten moet
inzichtelijk zijn zodat in overleg met de
voedselbank de stabilisatietrajecten nog
succesvoller kunnen worden ingezet.

7.7
Sinds eind 2014 is Kwadraad aanwezig in
de voedselbank om de vrijwilligers te
ondersteunen bij de intake en de
gebruikers van de voedselbank indien
noodzakelijk, toe te laten tot een
stabilisatietraject. Wij gaan ervan uit dat
u met elkaar contact heeft en over in- en
uitstroom uit de voedselbank ook overleg
heeft met elkaar. Kwadraad wordt door
de gemeente gesubsidieerd om de
gebruikers van de voedselbank te
begeleiden naar een stabilisatietraject en
daarmee in het meest gunstige geval
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uitstroom uit de voedselbank en mogelijk
ook uit de uitkering.
7.8
De voedselbank wil toegevoegd worden aan
het overzicht van flankerende maatregelen in
het kader van armoedebestrijding.

7.8
Het betreft hier activiteiten die worden
gerealiseerd om mensen in armoede te
ondersteunen. Volgens de statuten van
de voedselbank zijn de twee
doelstellingen het verstrekken van
aanvullende voedselpakketten aan
mensen die daarvoor in aanmerking
komen en het verspillen van voedsel
tegengaan. Dat de medewerkers van de
voedselbank samen met de medewerkers
van Kwadraad leren kritisch te zijn bij de
intake en mensen te wijzen op andere
mogelijkheden om hun inkomen te
vergroten is een mooie aanvulling.

