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Geachte mevrouw van Gelderen, 
 
Op 14 oktober 2013 stelde u ons college schriftelijke vragen over ‘extra middelen armoedebestrijding’.  
 
Inleidend stelt u: 
Het huidige kabinet kent aan gemeenten voor de uitvoering van het armoedebeleid zoveel mogelijk 
beleidsruimte toe. In het regeerakkoord zijn structureel middelen vrijgemaakt voor armoedebeleid. 
. 
Hieronder volgen uw vragen en onze beantwoording. 
 
Vraag 1: 
Om welk bedrag gaat het voor onze gemeente voor 2013 en de daaropvolgende jaren? 
 
Antwoord: 
Voor 2013 betreft het een bedrag van € 24.290,-- 
Bedragen voor de daaropvolgende jaren zijn nog niet bekend. Deze worden bekend gemaakt door 
middel van de zogenaamde verzamelbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en de decembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
Vraag 2: 
Is het College van plan de middelen voor 2013 voor armoedebestrijding in te zetten? 
 
Antwoord: 
Ja. 
 
Vraag 3: 
Is het College met ons van mening dat daarbij kinderen de hoogste prioriteit hebben? (1 van de 9 
kinderen leeft in armoede) 
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Antwoord: 
Aan de bestrijding van armoede onder kinderen geeft het college reeds prioriteit. Dit is ondermeer 
vormgegeven in de regeling ‘bijdrage in de kosten van schoolgaande kinderen’. 
 
Het college is voornemens het onder vraag 1 genoemde bedrag in te zetten voor de optimalisering van 
de schuldhulpverlening. Daar bij een 70% van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening kinderen zijn 
betrokken komen deze gelden indirect aan kinderen ten goede. Te denken valt ondermeer aan het 
voorkomen van huisuitzettingen, etcetera. 
 
Vraag 4: 
Zoekt het College hierbij aansluiting bij lokale organisaties, bv. St.Zuidplas helpt, kerken etc.? 
 
Antwoord: 
Maatschappelijke organisaties en ketenpartners, zoals de Stichting Zuidplas Helpt, het maatschappelijk 
werk, de stichting VluchtelingenWerk, de formulierenbrigade en het sociaal raadslid zijn op de hoogte 
van het gemeentelijk aanbod inzake de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, 
 
 
 
K.J.G. Kats       J. Brinkman,   
Burgemeester      Gemeentesecretaris 


