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Onderwerp: armoede beleid

Overwegende dat:

- een eerste presentatie van het onderzoek, verricht door het Nederlandse 
jeugdinstituut schokkende feiten aan het licht heeft gebracht;

- 833 gezinnen in ons welvarende Leusden in sociaal economisch zwaar weer 
verkeren;

- vele van hen al jaren aaneen met deze situatie worden geconfronteerd;
- in vele van deze gezinnen een stapeling van problematiek zichtbaar is;
- de nodige MBO leerlingen vroegtijdig zonder diploma de schoolopleiding verlaten en 

kansarm de arbeidsmarkt betreden, waardoor maatschappelijke ontsporing dreigt;
- de nodige mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langjarig onvrijwillig buiten het 

arbeidsproces staan;
- mede als gevolg van bovenstaande  feiten een groot beroep wordt gedaan op de 

sociaal domein voorzieningen; 
- een meer pro actief en preventief beleid gewenst is om problemen te lijf te gaan en 

passend is  in het in het sociaal domein preventief voorgestane beleid; 
- dit preventieve beleid ook moet bijdragen aan het beteugelen van de kosten in het 

sociaal domein;
- de gemeente met het extra beschikbare geld van de landelijke overheid meer zou 

moeten kunnen doen om armoede juist te voorkomen in plaats van te bestrijden.

Verzoekt het college:

 Bij het onderzoek van het NJi mee te nemen in welke mate er naast de bekende 
gezinnen die in armoede leven ook te onderzoeken in welke mate er sprake is van 
verborgen armoede.

 Het huidige beleid niet alleen te richten op armoedebestrijding maar nog meer op 
armoedepreventie.

 Een beleidsfunctionaris armoede aan te stellen om op grond van de huidige gegevens 
alvast  te onderzoeken welke passende maatregelen er te nemen zijn zodat in 
december direct geanticipeerd kan worden op de uitkomsten van het rapport van het 
NJi.

en gaat over tot de orde van de dag.
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