Bijlage 1: Planning & Financiën Armoedebeleid 2020

Tabel 1: Planning Armoedebeleid
Uitgangspunt

Advies

Acties

Wanneer gereed?

Budgetten

Integraal
(samen)werken
in het
voorkomen en
bestrijden van
armoede.

1. Expertise van het team
Inkomen van de Dienst
toevoegen aan de
Gebiedsteams om
integraliteit in
armoedebestrijding te
bevorderen.

Er is een pilot gestart in GT
Harlingen, samen met Team
Werk en Participatie.

Januari 2020
uitvoeringsplan.
Maart 2020
operationeel.

Afhankelijk van
doelstellingen kan er
extra personele inzet
benodigd zijn.

2. Gezamenlijk met alle
betrokken partijen een
armoedepact met
bijbehorend meerjarig
actieplan (2020-2023) en
communicatieplan
ontwikkelen.

Organiseren armoedecongres

18 november 2019

In vervolg daarop sessies
organiseren met alle betrokken
partijen en inwoners om
gezamenlijke doelstellingen en
een actieplan, in samenhang
met het ambitieschema SDV, te
ontwikkelen. Vervolgens
communicatieplan hierop laten
aansluiten.

Mei 2020

In vervolg op de Pilot moet een
uitvoeringsplan opgesteld
worden met daarin
doelstellingen, verwachtingen,
taak & rol van medewerkers
Inkomen in GT.

Terugkoppeling
Stuurgroep

Dit wordt
meegenomen in het
uitvoeringsplan en
indien nodig wordt er
budgetruime
gevraagd bij
stuurgroep.

Geschat budget €
10.000,Organisatie
gesprekstafels met
betrokken partijen in
uitvoering naar
aanleiding van
armoedecongres en
terugkoppeling.
Organisatie van
bijeenkomst voor
gemeenteraden.

Mei 2020

Werken en
participeren als
beste medicijn
tegen armoede.

3. Een pakket werkstimulerende maatregelen
ontwikkelen.

Een adviesvoorstel ontwikkelen
met hierin concrete
verbetervoorstellen, zowel
proces- als beleidsmatig.

Mei 2020

4. Evaluatie en waar nodig
aanpassing van het
Participatiefonds &
Kindpakket Thuis.

Conform evaluatievoorstel
zoals besproken in de
stuurgroep van september
2019.

Januari 2020

Armoedeval
voorkomen

5. Bij wijzigingen in het
armoedebeleid het
voorkomen van armoedeval
in het afwegingskader
meenemen.

Ieder jaar een Inkomenseffectrapportage laten uitvoeren met
als doel data-gestuurd beleid
ontwikkelen en daarmee
armoedeval voorkomen.

Januari 2020

Jaarlijks € 880,exclusief Btw.

Wijzigingen
t.a.v. Kindpakket

6. De inkomensgrens van het
Kindpakket (Leergeld, JCF,
JSF) verhogen van 120
naar 130 procent Wsm.

Verwerken in samenwerkingsovereenkomst.

Januari 2020

Zie tabel 3, 4 en 5 in
definitief advies
armoedebeleid.

Januari 2020

€ 50 per verstrekt
pakket.

7. Het aanbod van Kindpakket
verbreden door Stichting
Babyspullen voor kinderen
tussen 0-4 jaar toe te
voegen.

Vraag- en
aanbod gericht

Nader in te vullen in
adviesvoorstel.

Mei 2020

Januari 2020

8. De leeftijdsgrens verhogen
van 18 naar 21 als de
eerste aanvraag voor het
e
18 levensjaar is
toegekend.

Naar aanleiding van de
uitkomsten van evaluatie
Participatiefonds en Kindpakket
Thuis invulling geven aan het
verhogen van de leeftijdsgrens.

Januari 2020

Nader in te vullen.

9. Met uitzondering van
‘Participatiefonds’ en
‘Kindpakket Thuis’ een

Communicatie intensiveren.

Maart 2020

Extra
communicatiebudget
€ 5000

aanbodgerichte benadering
hanteren met als doel een
zo hoog mogelijk bereik van
de regelingen.
10. Een communicatieplan
ontwikkelen met als doel het
verhogen van het bereik
van de regelingen
Individuele
Inkomenstoeslag,
Jeugdsportfonds,
Jeugdcultuurfonds en
Stichting Leergeld.

Bij behalen
doelstelling, zie tabel
2, 3, 4 en 5.
Zie punt 2 en 9.

Mei 2020.

