
Doorontwikkeling integral en activerend 
beleid armoedebestrijding

In de gemeente Renkum



Inhoud van deze avond

Inleidende presentatie

•Ons hoogste doel

•Hoe doen we dat in Renkum

•Doelgroep

•Voorstellen doorontwikkeling

Met elkaar in gesprek over onze voorstellen en uw verdere vragen.
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Ons hoogste doel

Niemand in de gemeente Renkum hoeft in armoede te leven.

Definitie van armoede:

Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen 
hebben voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als 
minimaal noodzakelijk gelden. (bron: SCP)
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Hoe doen we dat in Renkum

Een integrale samenwerking van drie beleidsterreinen
•Re-integratie (werk)

•Schulddienstverlening

•Minimaregelingen

Gedeelde Kernprincipes
•Voorkomen is beter dan genezen

•Wij faciliteren de inwoner om (zoveel mogelijk) op eigen kracht uit de armoede te komen.

•Wij verzachten armoede voor inwoners die (tijdelijk) niet uit de armoede kunnen komen.

In samenwerking met: inwoners, collega’s sociaal domein, sociale/maatschappelijke 
partners, werkgevers, onderwijsinstellingen, landelijke/regionale overheid, vaste lasten 
organisaties, landelijke en regionale incasso-organisaties.
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Doelgroep

Inwoners met een laag inkomen en/of met schulden:

•Participatiewet-uitkering (530 huishoudens)

•Gezinsinkomen tot 120% WSM (1450 huishoudens ofwel 10% vh totaal)

•Betalingsachterstand (vroegsignalering, prognose 168 p/m)

•Problematische schulden (landelijk gemiddeld 8,3% van huishoudens)
*Getallen uit 2019

Invloed van Covid-19 op de doelgroep.
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1. Voorstellen Re-integratie (Werk)

Wat gaan we verbeteren

•Deeltijdwerk ook als doel benoemen in werkplannen

•Communicatie over parttime werk en inkomenverrekening

•Nazorgtraject bij aanvaarding werk (WerkloonT)
•Armoedeval tegen gaan*:

– Beide partners bemiddelen naar werk

Kosten passen binnen het huidige budget

*Inkomensgrens gemeentelijke minimaregelingen GelrePas (voor kinderen) en Kindpakket verhogen
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2. Voorstellen Schulddienstverlening

Aandachtpunten voor verbetering
•Implementatie van de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schulddienstverlening (WGS)

•Extra aandacht voor jongeren met schulden

•De gemeente als schuldeiser

Nieuwe aanbesteding per januari 2022

Huidig budget
•Begroot: €105.207

•Gemiddelde uitgave 2016-2019: €100.564

Tekort aan budget verwacht
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3. Voorstellen Minimaregelingen

Wat willen we verbeteren

•Verbeteringen binnen huidig budget
– Brede integrale aanpak tegen langdurige financiële stress
– Kindpakket: smartphone (brugklas)
– Gelijke kansen ontwikkelen talent

•Verbeteringen die vragen om meer budget
– Toename kosten door eerdere verbetering aan GelrePas (€52.000 – 136.000)
– Verhogen persoonlijke tegoeden GelrePas  (€95.000)
– Uitbreiding Kindpakket: voorzieningen 0 t/m 3 jaar (€8.625)

•Huidig Budget
– Structureel budget GelrePas €95.000
– Structureel budget armoede bestrijding kinderen € 123.000
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4. Voorstellen voor betere samenwerking 
met inwoners en sociale partners
Wat gaan we verbeteren

•Zeggenschap voor kinderen t/m 12 jaar

•Sociaal café
– Ter bevordering onderling contact inwoners
– Meer inspraak inwoners met een laag inkomen (ervaringsdeskundigen)

•Versterken onderlinge samenwerking sociale partners

Voorstellen zijn kosten neutraal
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Einde presentatie

In gesprek over onze voorstellen en uw verdere vragen
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