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Op 26 november 2020, net na de raadsconferentie over indicatoren, is de 
vierjarige beleidsvisie Armoede en Schulden vastgesteld (2020/935630). De 
nieuwe beleidsvisie maakt het noodzakelijk om een aantal indicatoren voor 
programma 3.2 en programma 3.3 opnieuw te definiëren. In de nota Verwerking 
raadsconferentie indicatoren (2020/1186527) is de raad geïnformeerd dat voor de 
beleidsvelden Inkomen en Schulden nieuwe indicatoren worden geformuleerd en 
dat deze indicatoren via een los besluitvormingsproces worden vastgesteld.

*ƒ* Gemeente
4’

Na het vaststellen van de nieuwe beleidsvisie zijn in workshops de effecten, 
prestaties en bijbehorende indicatoren tot stand gekomen. Deze herdefiniëring en 
aanpassingen hebben de nodige tijd gekost. Daarbij is het belangrijk om dit proces 
zorgvuldig en met de juiste stappen te doorlopen. Dit heeft gemaakt dat de 
nieuwe indicatoren op dit moment worden voorgelegd.
Het college stuurt het raadsstuk ter advisering naar de commissie Samenleving, 
mede naar aanleiding van eerder gedane toezeggingen.

'In Haarlem meer kans voor financieel kwetsbaren', integrale beleidsvisie 
Armoede en Schulden 2020/935630, raadsvergadering 26 november 2020 
nota Verwerking raadsconferentie 2020/1186527, raadsvergadering 22 april
2021___________________________________________________________

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
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De nieuwe beleidsvisie maakt het noodzakelijk om zowel de doelen als de indicatoren voor 
programma 3.2 en programma 3.3 opnieuw te definiëren. Na het vaststellen van de beleidsvisie is 
dan ook direct gestart met workshops om de doelen, effecten, prestaties en bijbehorende 
indicatoren voor dit nieuwe beleid te herdefiniëren. Deze herdefiniëring en aanpassingen hebben de 
nodige tijd gekost. Daarbij was het belangrijk om dit proces zorgvuldig en met de juiste stappen te 
doorlopen. Dit heeft gemaakt dat de nieuwe indicatoren iets later in het proces aan u worden 
voorgelegd.

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
Besluit:

1. De onder de beleidsvelden 3.2 en 3.3. genoemde doelen en indicatoren uit 
Bijlage 1 te wijzigen zoals voorgesteld.

Op 26 november 2020, net na de raadsconferentie over indicatoren, is de vierjarige beleidsvisie 
Armoede en Schulden vastgesteld (2020/935630). In deze beleidsvisie is beschreven hoe de 
komende jaren aandacht wordt gegeven aan het hebben van geldzorgen en het voorkomen en 
bestrijden van armoede en schulden. In de visie wordt ingegaan op het belang van het geven van 
aandacht voor het rondkomen met weinig geld, dat inwoners moeten kunnen meedoen en dat 
kinderen moeten kunnen opgroeien zonder geldzorgen. Op het vlak van schulddienstverlening is het 
vroegtijdig ingrijpen bij geldzorgen van groot belang, het wegnemen van de zorgen van 
schulden(schuldenzorgvrij) en het ondersteunen van een nieuwe start als de schone lei na 
problematische schulden is bereikt.

1. Inleiding
Tijdens de behandeling van de jaarstukken 2019 heeft
werkconferentie te organiseren o\(glr de indicatoren v^h de programmabegroting. Deze conferentie 

heeft op 18 november 2020 plaatsgevonden. In de nota Verwerking raadsconferentie indicatoren 
(2020/1186527) staat vermeld dat voor de beleidsvelden Inkomen (3.2) en Schulden (3.3) nieuwe 
indicatoren worden geformuleerd. Deze nota is 4 februari in de Commissies Samenleving en 
Ontwikkeling besproken en op 11 februari in de Commissies Beheer en Bestuur. In de 
Raadsinformatiebrief (2021/94249) die volgde op de besprekingen in de Commissies is aangegeven 
dat de indicatoren uit beleidsvelden 3.2 Inkomen en 3.3. Schulden later tot stand komen en dat 
hiervoor een apart proces loopt. Middels dit raadsstuk worden deze indicatoren vastgesteld en 
worden deze daarna verwerkt in de Programmabegroting 2022 - 2026.

Besluit Raad d.d  
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5. Risico's en kanttekeningen

3/3Kenmerk: 2021/147873

4. Argumenten
Argumenten voor het aanbrengen van de voorgestelde wijzigingen zijn voor ieder voorstel 
afzonderlijk beschreven in Bijlage 1.

2. Voorstel aan de raad
1. de onder de beleidsvelden 3.2 en 3.3. genoemde doelen en indicatoren uit Bijlage 1 te wijzigen 

zoals voorgesteld.

3. Beoogd resultaat
De uitgewerkte voorstellen hebben alle tot doel om de set indicatoren die wordt gebruikt in de 
Haarlemse P&C-producten te verbeteren.

6. Uitvoering
Naar aanleiding van de door de raad genomen besluiten worden de suggesties verwerkt in de 
Programmabegroting 2022-2026.

7. Bijlage
1. Bijlage 1: Overzicht voorstellen doelen en indicatoren Programma 3.2 en 3.3.


