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Aan het College van B&W

Geacht College,
Armoede kent veel gezichten. Geen geld. Gezondheidsproblemen.
Geen of weinig sociale contacten. Onvoldoende toegang tot voorzieningen.
Want dat is hoe armoede in Nederland gezien kan worden:
“Het niet volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving.”
Het Armoedebeleid biedt een kader waarbinnen beleid en verordeningen dienen
te passen. Het vaststellen van het Armoedebeleid heeft een hoge prioriteit.
Het Armoedebeleid is de opvolger van het zgn minimabeleid en vormt hiermee
een belangrijk speerpunt van de gemeente Achtkarspelen.
Het Armoedebeleid is breed en heeft betrekking op inkomen, welzijn, gezin,
ontwikkeling jongeren, werk etc.
Het beleid gaat van aanbodgericht naar vraaggericht.
De doelgroep wordt breder en gaat nu om mensen met een inkomen tot 130 %
van het sociaal minimum in Achtkarspelen.
Het college van de gemeente Achtkarspelen wil de positie van de doelgroep
verbeteren. Ze meent dat dit bereikt kan worden door het bevorderen van
zelfredzaamheid, participatie en het bieden van een toekomstperspectief.
Door in te zetten op het gebied van arbeidsparticipatie denkt het college een
duurzame ontwikkeling te kunnen bevorderen.
Zolang dit echter niet aan de orde is, moet worden voorkomen dat mensen aan
de kant komen te staan en mogelijk in een sociaal isolement terecht komen.
Hiervoor is het beleidsplan Armoedebestrijding ontwikkeld, het beleidskader voor
de jaren 2015-2018.
De opdracht is “Iedereen is van waarde” en “De basis op orde en meedoen.”
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De gemeente Achtkarspelen heeft de Cliëntenraad WWB gevraagd een advies te
geven mbt het Beleidsplan Armoedebestrijding, beleidskader voor 2015-2018.
In samenwerking met de werkgroep Participatie van de gemeente Achtkarspelen
vraagt de Cliëntenraad WWB aandacht voor de volgende punten:













Signaleren van armoede.
Er dient een relatie te worden opgebouwd met scholen, huisartsen,
corporaties, kerken, energiebedrijven etc.
Bestrijding Laaggeletterdheid.
Laag opgeleide volwassenen hebben een grote handicap als ze
laaggeletterd zijn. In het dagelijkse leven maar ook op of bij terugkeer
naar de arbeidsmarkt lopen deze mensen ernstig tegen hun handicap aan.
In gezinnen waar taalstimulering een eerste taak is van de ouders remt
laaggeletterdheid de ontwikkeling van de kinderen, waardoor deze
kinderen bij het opgroeien het risico lopen een achterstand in het
onderwijs op de lopen of vroegtijdig af te haken.
Bestrijding van Laaggeletterdheid zien wij dan ook als onderdeel om ‘de
basis op orde’ te krijgen.
Aanstellen gezinscoaches.
De meeste mensen zien in een woud van hulpverleners ( met de
bijhorende plannen en afspraken) door de bomen het bos niet meer.
één centrale regievoerder en één plan van aanpak per gezin zou wellicht
beter kunnen werken.
Regievoerder is de gezinscoach, die het beroep in deze vorm min of meer
nog moet uitvinden.
Kwaliteitsbewaking gezinscoach!!
1 week bijscholing maatschappelijk werk ??!
Kinder - en jongerenparticipatie
Jeugdparticipatie betreft alle beleidsterreinen op lokaal niveau die voor
kinderen en jongeren relevant zijn. Voortdurende aandacht voor deze
groep blijft een noodzaak. Zij zijn onze toekomst.
Organisaties moeten beter op elkaar afstemmen.
Gemeente consulenten aan de ene kant en hulpverleners aan de andere
kant moeten beter op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden en hun
werkwijzen beter op elkaar afstemmen.
Allebei uit groepen die gewend zijn zelfstandig te werken en niet aan
anderen verantwoording af te leggen.
Inzetten op gezond leven, gezond eten en het bevorderen van
gezond gedrag.
Gezondheid is één van de belangrijkste indicatoren voor armoede.
Mensen weten soms niet wat gezond leven en gezond eten is.
Junkfood dat van hun kinderen hyperactieve stresskipjes maakt.
Het zal niet zonder moeite gaan om mensen ( arm of rijk) ervan te
overtuigen dat gezond eten, een leven met structuur en zonder al te veel
stimulerende middelen geld besparend is en gelukkiger maakt.
Een doe-cursus zou misschien helpen om dit onderdeel van ‘de basis op
orde’ te krijgen.
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Budgetteringslessen.
Het belang om te leren niet meer uit te geven dan wat er binnen komt.
Dat is zonder meer moeilijk als het inkomen minimaal is.
Wij maken ons echter meer zorgen om de jongeren. Zij groeien niet op
met tastbaar geld.
Hoe kun je jongeren leren om overzicht te houden en toch elektronisch te
betalen.
Wij zien hier een taak weggelegd voor de gemeente Achtkarspelen om
overleg te voeren met de scholen over dit onderwerp. Eventueel onderdeel
te maken van hun onderwijsprogramma. Het is een lastig probleem.
Taalvaardigheden/communicatieve vaardigheden.
Groot effect van slechte taalbeheersing als risicofactor voor armoede. In
het verlengde hiervan kan je ook denken aan andere communicatieve
vaardigheden, zoals computer vaardigheden, werknemersvaardigheden,
sollicitatietrainingen ect.
De taalontwikkeling begint echter ook bij volwassenen met lezen!
Fries als spreektaal in omgang en het niet beheersen van het Nederlands.
Het komt zoveel vaker voor dan je denkt.
Collectieve ziektekostenverzekering de Frieso
Geef adequate en tijdige info aan de burgers die gebruik kunnen maken
van deze bijzondere ziektekostenverzekering.
Dorpenteams : formatie - en kwaliteitsbeschrijving
In de gemeente Achtkarspelen komen 2 dorpenteams. Naast deze
dorpenteams wordt een team jeugdzorg samengesteld.
De dorpenteams gaan een significante rol spelen in het beleidsplan
Armoedebestrijding. Het dorpenteam begeleid burgers op de terreinen:
Jeugd/jongeren en zorgverlening en welzijn ( WMO ) en
armoedebestrijding / participatie. Voorts is de leeftijd gericht op burgers
van jong naar oud en van school naar instelling.
Wij vragen ons af in hoeverre het dorpenteam dit qua personele formatie
en kennis moet realiseren.
Een formatie – en kwaliteitsbeschrijving is zeer gewenst.
Het dorpenteam dient kwalitatief hoogwaardige informatie te leveren en is
geen afvoerputje voor allerlei uitvoeringstaken.
We wijzen tevens op de bijzondere en diverse sociale vaardigheden, die de
leden van de dorpenteams moeten bezitten.
Nieuwe vorm van evaluatie
Er komt een nieuwe vorm van evaluatie van het in te zetten beleid.
Bij de zgn leertafel worden alle participerende partijen betrokken.
Evaluatie wordt gedaan gedurende het invoeringsproces. Bijstelling van
het uit te voeren beleid kan dan ingezet worden.
Inzet van de Cliëntenraad WWB en de WMO raad zal noodzakelijk zijn.

De Cliëntenraad WWB in samenwerking met de werkgroep Participatie
Achtkarspelen steunt het beleidsplan Armoedebestrijding “Iedereen van Waarde”
2015-2018, met inachtneming van de bovenstaande punten.
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Wij zien uw schriftelijke besluit op dit advies graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de Cliëntenraad Werk & Inkomen Achtkarspelen i.o. (CR-Acht)

J.A. Klijnstra (voorzitter)

A. Hofstra (secretaris )

In de werkgroep Participatie hebben zitting:
Beleidsmedewerkers van de gemeente Achtkarspelen, leden van de WMO- raad
en leden van de Cliëntenraad WWB.
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