
 

 

Raadsinformatie 
Onderwerp 

Samen actief tegen armoede 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2015/488128) 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

- B&W stuurt het voorstel naar de commissie   

Ter advisering 

 t.a.v. het concept-raadsbesluit:  

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

· In te stemmen met de vijf speerpunten in de nota 'Samen actief tegen 

armoede 2016 -2020':  

o Versterken zelfredzaamheid en participatie 

o Preventie van langdurige armoede en schulden 

o Verminderen van armoede bij kinderen en jongeren 

o Ondersteuning van mensen die leven van een laag inkomen 

o Vergroten van bereik en vereenvoudigen van regelgeving 

· Het financiële kader van deze nota voor vier jaar (2016 tot 2020) vast 

te stellen, hetgeen betekent dat binnen die periode de aangegeven 

beschikbare budgetten volledig en uitsluitend aan de voorgestelde 

regelingen worden besteed. 

· In te stemmen met de volgende wijzigingen en nieuwe regelingen 

(nummers corresponderen met nummers in de bijlage): 

o De inkomensgrens Individuele inkomenstoeslag (2) 

verhogen van 110% naar 115% van de bijstandsnorm  

o De eigen bijdragen van de Huiswerkbegeleiding (4) laten 

vervallen. 

o De Tegemoetkoming kosten kinderopvang (5) verruimen 

naar de doelgroep inburgeraars met bijstand 

o De regeling Garantietoeslag (7) laten vervallen. 

o In 2016 mogelijkheden collectieve polis per 2017 

onderzoeken. 

o De regeling Bijzondere bijstand duurzame 

gebruiksgoederen (11.5) voortzetten en vereenvoudigen en 

in 2016 budget reserveren voor toename statushouders. 

o De voortzetting van de subsidie aan Platform Minima 

Organisaties (23) laten bepalen door de uitkomsten van de 

pilot ervaringsdeskundigen  

o Een digitaal platform (27) ontwikkelen voor kortingen en 

voordelen 

o Een pilot 'Inspringbudget schuldhulpverlening' starten (29) 
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o Een pilot starten met de introductie van '115-red een 

bedrijf' voor zzp-ers (30) 

o Een brugklaspakket (31) introduceren; een extra bedrag 

voor ouders wanneer kinderen naar de middelbare school 

gaan 

o Een onderzoek starten naar de mogelijkheden om 

scholieren een fiets aan te bieden (32) 

o Een vergoeding geven aan houders van de HaarlemPas 

voor een ID-kaart (33) 

o Een regeling ontwikkelen waarmee mensen in de bijstand 

een opleiding kunnen volgen (34) 

o Een 'stroppenpot' introduceren voor onvoorziene, 

plotselinge noden bij partners in de stad (35) 

o 2 Fte toevoegen voor de verbetering van bereik, het 

ontwikkelen/onderzoeken van nieuwe regelingen en 

vereenvoudiging en het uitvoeren van de regelingen. 

· De 'tweede wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag 

Haarlem' vast te stellen. De verordening treedt in werking op 1 januari 

2016. 
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Bestuurlijke context  

De raad gaat over de vaststelling van nieuw beleid. Dit voorstel is 

opgesteld naar aanleiding van een evaluatie van het huidige beleid, 

om te komen tot nieuwe besteding en nieuw beleid.  

  

 

Portefeuillehouder:  

Langenacker, J. 

 

Collegebesluit 

Het college stelt de raad voor: 

· In te stemmen met de vijf speerpunten in de nota 'Samen actief 

tegen armoede 2016 -2020':  

o Versterken zelfredzaamheid en participatie 

o Preventie van langdurige armoede en schulden 

o Verminderen van armoede bij kinderen en jongeren 

o Ondersteuning van mensen die leven van een laag inkomen 

o Vergroten van bereik en vereenvoudigen van regelgeving 

· Het financiële kader van deze nota voor vier jaar (2016 tot 2020) 

vast te stellen, hetgeen betekent dat binnen die periode de 

aangegeven beschikbare budgetten volledig en uitsluitend aan de 

voorgestelde regelingen worden besteed.  

· In te stemmen met de volgende wijzigingen en nieuwe regelingen 

(nummers corresponderen met nummers in de bijlage): 

o De inkomensgrens Individuele inkomenstoeslag (2) 

verhogen van 110% naar 115% van de bijstandsnorm  

o De eigen bijdragen van de Huiswerkbegeleiding (4) laten 

vervallen. 

o De Tegemoetkoming kosten kinderopvang (5) verruimen 

naar de doelgroep inburgeraars met bijstand 

o De regeling Garantietoeslag (7) laten vervallen. 

Vergadering 

Vergadering BenW d.d. 

15-12-2015 
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o In 2016 mogelijkheden collectieve polis per 2017 

onderzoeken. 

o De regeling Bijzondere bijstand duurzame 

gebruiksgoederen (11.5) voortzetten en vereenvoudigen en 

in 2016 budget reserveren voor toename statushouders. 

o De voortzetting van de subsidie aan Platform Minima 

Organisaties (23) laten bepalen door de uitkomsten van de 

pilot ervaringsdeskundigen  

o Een webshop (27) ontwikkelen voor kortingen en 

voordelen 

o Een pilot 'Inspringbudget schuldhulpverlening' starten (29) 

o Een pilot starten met de introductie van '115-red een 

bedrijf' voor zzp-ers (30) 

o Een brugklaspakket (31) introduceren; een extra bedrag 

voor ouders wanneer kinderen naar de middelbare school 

gaan 

o Een onderzoek starten naar de mogelijkheden om 

scholieren een fiets aan te bieden (32) 

o Een vergoeding geven aan houders van de HaarlemPas 

voor een ID-kaart (33) 

o Een regeling ontwikkelen waarmee mensen in de bijstand 

een opleiding kunnen volgen (34) 

o Een 'stroppenpot' introduceren voor onvoorziene, 

plotselinge noden bij partners in de stad (35) 

o 2 Fte toevoegen voor de verbetering van bereik, het 

ontwikkelen/onderzoeken van nieuwe regelingen en 

vereenvoudiging en het uitvoeren van de regelingen. 

· De 'tweede wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag 

Haarlem' vast te stellen. De verordening treedt in werking op 1 

januari 2016. 

· Het college stelt onder voorbehoud van het raadsbesluit vast: 

o Beleidsregels Tegemoetkoming bij ziekte en handicap 

o Beleidsregels maatschappelijke participatie schoolgaande 

kinderen 

o Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten 

kinderopvang 

o Beleidsregels Huiswerkbegeleiding en Bijles 

Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de 

commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.  

 

 
 

 


