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Geacht College, 
 
Wij ontvingen bovengenoemde NTI ter advisering. Deze is door onze adviseur participatie 
beoordeeld. Bij deze sturen wij u ons advies op dit stuk. 
 
Om echte conclusies te kunnen trekken met betrekking tot de doelmatigheid van het 
armoedebeleid zijn we van mening dat het belangrijk is om meer onderzoek te doen naar de 
samenstelling van de bevolking van Bernheze in relatie tot de voorbeeld groepen die het 
Nibud gebruikt heeft in hun onderzoek. Naar ons idee is het belangrijk dat men duidelijk in 
beeld moet hebben hoeveel gezinnen bijvoorbeeld onder de categorie 2 ‘ouder gezinnen 
met 2 oudere kinderen’ vallen. Het is belangrijk om dat te weten omdat het Nibud rapport 
alleen rapporteert per soort gezin en geen uitspraak doet over op hoeveel gezinnen dit in 
Bernheze van toepassing is. Als dit een kleine groep is dan zou er weinig aandacht in het 
beleid voor kunnen zijn. Is het een grote groep dan dient er wel degelijk rekening gehouden 

te worden met het beleid. Deze kwalificatie vindt de ASD niet in de NTI terug. 
  
In de aanbevelingen gedaan binnen de NTI kunnen we ons goed vinden. Wij adviseren echter 
ook om de betreffende aanbevelingen om te zetten in SMART doelstellingen bij alle 
betrokken partijen, zowel binnen als buiten de gemeente (als voorbeeld de afdeling 
communicatie, wijkteam en bij de medewerkers van “wegwijzer Bernheze”). 
  
Onderstaand zijn de aanbevelingen neergezet in volgorde van prioriteit 

1. Het promoten om maximaal gebruik te maken van alle landelijke en lokale 
inkomensvoorzieningen; 

2. Aandacht te hebben voor energiearmoede; 
3. Collectieve zorgverzekering onder de aandacht brengen; 
4. Het stimuleren van goed financieel beheer; 
5. Verstrek een vergoeding voor de kosten van woon-werkverkeer en differentieer de 

individuele inkomenstoeslag tussen paren met en zonder kinderen; 
6. Maak een gedegen afweging tussen het bieden van ondersteuning en het voorkomen 

van een armoedeval. 
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Daarnaast heeft de ASD het coalitieakkoord ‘Samen door’ 2018 – 2022 van de gemeente 
Bernheze er nog even bij gepakt. Daarin staat opgenomen: 

• We gaan het bestaande armoedebeleid voortzetten, daarbij zetten we extra in op 
preventie van armoede. 

• In 2019 laten we door het Nibud een onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid van 
ons armoedebeleid. Dat kan de basis vormen voor aanvullend beleid. 

 
Naar aanleiding van het coalitieakkoord, de NTI en het onderzoek van het NIBUD heeft de 
ASD aanvullend de volgende vragen/opmerkingen: 

• Welke indicatoren stelt de gemeente op, aan de hand waarvan het armoede beleid in 
2022 kan worden getoetst? (einde coalitieakkoord) Wanneer is het armoede beleid 
geslaagd? Advies: Maak indicatoren nu helder. Toets in 2022. 

• Aanvullend beleid vraagt om inzicht in de aard en de omvang van de armoede in 
Bernheze. Start met onderzoek om de probleemsituatie voor Bernheze inzichtelijk te 
maken. (NIBUD onderzoek bevat veel algemene termen en aannames: Geven de 
voorbeeldsituaties een goed beeld over de werkelijke situatie in Bernheze?). Advies: 
nodig de doelgroep uit om mee te werken aan onderzoek en/of mee te denken over 
armoede beleid. Maak de aard en de omvang van het probleem inzichtelijk en 
beoordeel naderhand de noodzaak om aanvullend beleid te maken. 

• Over het holistisch oppakken willen wij graag willen weten op welke wijze de 
gemeente daar uitvoering aan geeft: welke organisaties/personen zijn daarbij 
betrokken? (wij zijn bekend met de term, maar snappen de term in deze context niet)  

• Advies: breng het Pakket voor sociale participatie onder de aandacht, treedt de 
inwoners actief tegemoet. 

 
Wij hopen U met dit advies van dienst te zijn geweest en zien uw reactie graag tegemoet 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
Rosita van Berkom, secretaris 
 
 
 
c.c. Pim Augustinus en Marije Gerfen 


