
 

 

 
Aan de leden van de gemeenteraad van Dongen 
c.c. college van B&W  
c.c. gemeentesecretaris 
 
Betreft: Rekenkameronderzoek verhalen over armoede in Dongen ‘Hoe wordt armoede in de 
gemeente Dongen ervaren?’ 
 
Dongen, 13 december 2019  
 
Beste leden van de gemeenteraad, 
 
Inleiding 
In het jaarplan 2019 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek aangekondigd naar het 
armoedebeleid in Dongen. Wij hebben er dit keer voor gekozen om géén traditionele 
beleidsevaluatie uit te voeren naar de resultaten en effecten van het gevoerde beleid (‘op 
papier’). In plaats daarvan hebben we gekozen voor een onderzoeksopzet waarbij vooral de 
verhalen van Dongense inwoners centraal zouden komen te staan (via de zogenoemde 
storytelling-methodiek). Deze onderzoeksmethodiek wordt de laatste jaren ook door 
rekenkamer(commissie)s steeds vaker toegepast omdat het inzicht biedt in de effecten van 
de uitvoering in de praktijk.  
 
Op zoek naar de verhalen uit Dongen: storytelling 
We hebben het onderzoeksbureau PON uit Tilburg gevraagd op zoek te gaan naar 
representatieve verhalen van inwoners uit Dongen die weinig te besteden hebben. Verhalen 
die inkleuring en duiding geven aan de werking van armoedemaatregelen in de praktijk. Er is 
deskresearch uitgevoerd, er is gesproken met twee beleidsmedewerkers van de gemeente 
en een aantal Dongense hulpverleners is geïnterviewd. Ook zijn er tien gesprekken gevoerd 
met inwoners uit Dongen met een dunne portemonnee. De opgehaalde verhalen zijn in 
bijgevoegde rapportage verwerkt met daarin een viertal type persona’s (‘verhalen’) die 
inkleuring geven aan de ervaringen uit de dagelijkse praktijk.   
 
Doel rekenkameronderzoek: een uitnodiging voor goed gesprek over armoede 
Doel van dit type onderzoek (storytelling) is wat de rekenkamercommissie betreft, vooral 
het faciliteren van het ‘goede gesprek’ binnen de gemeenteraad over de werking van het 
armoedebeleid in de praktijk. Door het voeren van een ‘goed gesprek’ op basis van de 
opgehaalde verhalen, wil de rekenkamercommissie een bijdrage te leveren aan het verder 
bij elkaar brengen van de systeemwereld (bureaucratie, wet- en regelgeving) en de 
leefwereld van de Dongense inwoners met een dunne portemonnee. Oftewel werken vanuit 
de bedoeling.  
 
Voorstel: raadsinformatiebijeenkomst olv de rekenkamercommissie op 6 februari 2020 
De rekenkamercommissie stelt de raad van Dongen voor, om in het eerste kwartaal van 
2020 een informatiebijeenkomst voor uw raad te organiseren waarbij o.a. de onderzoeker 
van het PON een nadere inkleuring geeft op de verhalen en waarbij vervolgens onder leiding 
van leden van de rekenkamercommissie een ‘goed gesprek’ gevoerd kan worden over het 
armoedebeleid. Na overleg met uw griffier, stellen we de raad voor om dit gesprek op 
donderdagavond 6 februari 2020 a.s. te laten plaatsvinden. 
  



 

 

Aandachtspunten en suggesties voor beleid en uitvoering uit rapportage verhalen over armoede 
Op basis van de gevoerde interviews worden in de rapportage een vijftal aandachtspunten geformuleerd cq. 
suggesties gedaan voor het beleid en/of de uitvoering:  
1. Mensen ervaren een drempel bij het indienen van een aanvraag bij de gemeente vanwege de 

administratieve rompslop die dit met zich meebrengt. 
2. Het proces binnen de gemeente is niet altijd duidelijk voor de geïnterviewden. 
3. Overweeg maatwerkoplossingen voor een aantal schrijnende situaties waarbij er sprake is van wringende 

wet- en regelgeving. 
4. Onderzoek de mogelijkheden om bijvoorbeeld de meedoenregeling ‘Dongen doet mee’ te koppelen aan 

andere armoederegelingen die er zijn. 
5. Blijf als gemeenteraad in contact met de doelgroep. Luister naar de verhalen. 
 
De rekenkamercommissie is zich ervan bewust dat het enkel om (mogelijke) aandachtspunten of suggesties gaat, 
gedaan door een beperkte groep geïnterviewden. Wij hebben er daarom als rekenkamercommissie nadrukkelijk 
niet voor gekozen om de gesuggereerde aandachtspunten om te zetten naar aanbevelingen voor de 
gemeenteraad door middel van een raadsvoorstel. In plaats daarvan kiezen we er als rekenkamercommissie er 
voor om het ‘goede gesprek’ te faciliteren binnen de raad en desgewenst (leden van) het college van B&W.  

 
Ambtelijke feitencheck en kanttekeningen college van B&W op ontwerp-rapport  
In de periode 18 november 2019 – 2 december 2019 heeft de ontwerp-rapportage voor een 
ambtelijke feitencheck voorgelegen. Daarnaast hebben we (via de gemeentesecretaris) de 
vraag voorgelegd aan het college van B&W of ze een bestuurlijke reactie op de ontwerp-
rapportage wenselijk vonden. De rekenkamercommissie heeft daarbij haar voornemen geuit 
om een raadsinformatiebijeenkomst te willen organiseren voor de gemeenteraad. Het 
college van B&W heeft in reactie op onze vragen aangegeven dat de bestuurlijke hoor- en 
wederhoor achterwege kan blijven mede gelet op het feit dat er geen aanbevelingen 
worden gedaan. Het college van B&W gaf evenwel een tweetal kanttekeningen aan de 
rekenkamercommissie mee: 
1. ‘In 2020 vindt een integrale evaluatie/herijking van het armoedebeleid plaats, waarbij 

diverse scenario’s in beeld worden gebracht en onderzocht. Daarbij worden 
mogelijkheden voor gedifferentieerd armoedebeleid onderzocht. De gedachte van de 
rekenkamercommissie om in het 1e kwartaal van 2020 een informatiebijeenkomst te 
houden en met de raad een gesprek te voeren over het armoedebeleid zou op een 
goede manier ingepast moeten (en ook kunnen) worden in het proces van de 
evaluatie/herijking van het armoedebeleid. Dit vraagt volgens het college van B&W om 
een nadere afstemming om tot een goede uitlijning van het proces te komen’. 

2. ‘In de programmabegroting 2020 is opgenomen dat er in 2020 een zogenoemde 
klantreis wordt gemaakt waarmee we inzetten op een vereenvoudiging voor de 
doelgroep van processen en vermindering van de administratieve lasten. Het is goed te 
kunnen constateren dat we daarmee inspelen op ervaringen en behoeften zoals 
verwoord in het rapport van de rekenkamercommissie’. 
 

Conform de wens van het college B&W zullen we in de voorbereiding van de 
raadsinformatieavond afstemming zoeken met betrokken ambtenaren om te komen tot een 
goede uitlijning van het proces dat in het kader van de integrale evaluatie/herijking van het 
armoedebeleid in 2020 zal worden doorlopen. Ik hoop u voldoende te hebben 
geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand 
 
John Verhoeven 
Voorzitter  
 
Bijlage: verhalen over armoede in Dongen 
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1 Inleiding 
















1.1 Onderzoeksvragen en werkwijze 
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1.2 Opbouw van de rapportage 
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2 Het beleid van de gemeente Dongen 

2.1 Inleiding  











2.2 Dongen samen sterk tegen armoede 















 





Armoede is meer dan een gebrek aan geld
Het is een combinatie van achterstanden die elkaar versterken en een kloof slaan met de rest 

van de samenleving. Het gaat om achterstanden in gezondheid, werken, wonen, opleiding, 
sociale vaardigheden, opvoeden, schoolprestaties en vrije tijdsbesteding. Het (langdurig) 
leven in armoede kan een persoon beperken in zijn of haar welbevinden en leidt tot sociale 
uitsluiting 


2.2.1 Wie zijn deze mensen? 
























1 , Armoedebeleidsplan gemeente Dongen, maart 
2018, p. 8 
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2.2.2 Doelstellingen van het beleidsplan 








Volgens de Wet op de Schuldhulpverlening van 2012 werd de gemeente verplicht om mensen 
te helpen, waarbij de aandacht vooral uitging naar het oplossen van de financiële 
problemen. Vanaf toen kwam er steeds meer inzicht in het gegeven dat er rondom arme 
gezinnen veel meer speelt. Geldzorgen zorgen voor stress, soms is er de onderliggende 
problematiek van verslavingszorg of moet ook jeugdzorg erbij betrokken worden. 
Laaggeletterdheid zien we ook vaak. Het idee is dus meer en meer dat alle 
basisvaardigheden worden aangepakt. Dat is een nieuwe weg die de gemeente wil inslaan. 
De focus komt meer te liggen op inzichten vanuit gedragswetenschappelijk onderzoek over 
wat (langdurig) in armoede leven betekent, in plaats van op voorzieningen. Al vormen 
voorzieningen wel altijd de basis 
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het later altijd nog bijgesteld kan 
worden als de actualiteit daarom vraagt. Het is niet in beton gegoten




 



 

 

 

 

 

 

 



 





Evaluatie van het armoedebeleid 
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2.3 Beleidsplan in de praktijk 













 De gemeente Dongen wil het armoedebeleid eigentijdser 
gaan invullen. Voorheen werd het altijd heel instrumenteel ingezet en was het vooral gericht 
op voorzieningen. Nu wordt het meer gedragswetenschappelijk ingestoken, waarbij de mens 
centraal staat. Dit is nog niet specifiek beschreven in beleid, maar in het concept beleidsplan 
voor schuldhulpverlening wordt hier wel aandacht aan besteed. De voorzieningen vormen de 
basis, maar uiteindelijk moet de focus meer komen te liggen op de mensen 



 De  focus ligt vooral 
op het voorkomen van sociale uitsluiting. Dit geldt voor alle groepen en vooral voor kinderen 
en jongeren. Hier worden ook de Klijnsma middelen2 voor ingezet. Verder willen we voor de 
ouderen een stapeling van de zorgkosten tegengaan, de bureaucratische rompslomp 
terugdringen, maatwerk leveren bij het welzijn (van ouderen) en waar mogelijk financiële 
problemen oplossen. Ook willen we regelingen breder bekend maken en het gebruik hiervan 
faciliteren. Er is geen periode aan gekoppeld, met het idee dat er bijgesteld kan worden 
wanneer nodig is. Het is belangrijk om hierin op te trekken met de maatschappelijke partners. 
Armoede bestrijd je niet vanuit het gemeentehuis. Armoede kan het beste bestreden worden 
vanuit de samenleving. Het is belangrijk dat  er draagvlak gecreëerd wordt


Een probleem waar we tegenaan lopen bij het bestrijden van armoede vormt de 
armoedeval. Dit is het gegeven dat mensen die in armoede leven nauwelijks de 
mogelijkheden hebben om hun situatie te verbeteren. De stap naar werk wordt voor hen 
steeds groter. En als ze dan ergens aan het werk komen hebben ze vaak laagbetaalde banen 
die hen juist minder opleveren dan als ze in een werkloze situatie zouden blijven. Dit komt 
doordat ze door het extra inkomen dat de betaalde baan genereert, geen recht meer hebben 
op bepaalde subsidies of dat bepaalde regelingen minder opleveren dan wanneer ze 
werkloos zouden zijn geweest 





Mensen komen bij de Entree binnen, daar wordt dan 
gevraagd naar hun financiële problemen. Die proberen we dus integraal aan te pakken. Het 


2 In 2017 is door toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma voor een periode 
van 5 jaar 20 miljoen euro vrijgemaakt om kinderen uit arme gezinnen mee te 
laten doen aan sociale activiteiten. 
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doel is om hen uiteindelijk zelfredzaam te maken en het niet alleen maar voor hen op te 
knappen. We zien dat dit bij schuldhulpverlening echt zware trajecten zijn waarbij mensen 
soms grote offers moeten doen, zoals het wegdoen van hun auto. Binnen 120 dagen na de 
aanmelding komt er een regeling waarmee in 36 maanden de schulden afgelost moeten zijn. 
Schuldhulpverlening wordt aan een periode van 36 maanden gekoppeld omdat dit wettelijk 
zo geregeld is. Vanaf 1 januari 2021 komt er een nieuwe wet op Schuldhulpverlening waarbij 
het voor instanties gemakkelijker wordt om gegevens uit te wisselen. Hierin zitten de 
woningcorporaties, de zorgverzekering, de participatiewet et cetera 



Op het moeten rondkomen van een laag inkomen of het hebben van schulden ligt een groot 
taboe.  Dit speelt zeker in Dongen, maar is ook landelijk een issue.  Daarom is eind mei een 
landelijke campag je  (www.komuitjeschuld.nl). Het doel van de 
campagne is  om  schulden bespreekbaar te maken. Gemiddeld lopen mensen 5 jaar met een 

 43.000 en er 
zijn gemiddeld 15 schuldeisers. Dan wordt het maken van afspraken veel moeilijker dan als 
iemand eerder aan de bel trekt. Daarom willen we ook echt samen met de 
welzijnsorganisaties inzetten op vroege signalering.  
 


Dit is een 
programma van ContourdeTwern dat in Tilburg bij R Newt is ondergebracht en wat daar 
succesvol is. Een probleem waar ze in Dongen tegenaan liepen is dat het lastig was om 
jongeren te vinden omdat zij zich schamen (ons-kent-ons cultuur in het dorp is groter dan 
bijvoorbeeld in Tilburg of Waalwijk). Daardoor moest dit voor Dongen individueel opgepakt 
worden en is het nu meer geïntegreerd in het trainingsprogramma van ContourdeTwern. 
 




 We 
willen dit graag doorbreken 

2.4 Dongen doet mee-regeling 











- 



- 



- 



- 

- 

www.komuitjeschuld.nl
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De Dongen doet mee-regeling is een participatie-
instrument. Het is een soort pasje (werkt met een code, dus niet zichtbaar voor iedereen 
vanwege schaamtegevoelens) waar een bedrag per gezin op wordt gestort en waarbij er 
naar rato van het gezin een extra bedrag bij komt. Hiervan kunnen gebruikers dus dingen 
doen die leuk/nuttig zijn om hen te laten meedoen in de samenleving




























2.5 Nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening 
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2.6 Armoedebeleid Gemeente Loon op Zand 























 



 



 



 

















3 Kadernota minimabeleid Gemeente Loon op Zand  december 2017. 
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2.7 Armoedebeleid gemeente Goirle 



























 

 

 





















4 Rapportage Cliëntervaringsonderzoek Participatiewet  augustus 2019. 
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3 Inwoners van gemeente Dongen 

3.1 Inleiding 
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Weduwe van 82 jaar  
AOW en klein pensioen, geen schulden  
bijzondere bijstand  collectieve 
ziektekostenverzekering voor minima, 
zelfstandige zorgwoning 


Leefsituatie 






































Oorzaak schulden 
























Ondersteuning 
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Verbeterpunten voor de gemeente Dongen 
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Alleenstaande moeder, 40 jaar met 
thuiswonende kinderen 

Recent gestopte WIA uitkering, geen 
schulden  aanvraag voor 
bijstandsuitkering, aanvraag voor 
bijzondere bijstand, Stichting 
Leergeld, Dongen doet mee-regeling, 
collectieve ziektekostenverzekering 
voor minima  sociale huurwoning 


Leefsituatie 
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Ondersteuning 
























Verbeterpunten voor de gemeente Dongen 




































 


5 WIA is de uitkering die mensen ontvangen als ze niet of minder kunnen 
werken op het moment dat, na twee jaar ziekte, een werkgever stopt met het 
uitbetalen van het loon. 
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Alleenstaande vrouw van 20 
Recent gestopte WW uitkering, diverse schulden  aanvraag voor 
bijstandsuitkering 


Leefsituatie 




















































Ondersteuning 












Verbeterpunten voor gemeente Dongen 
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Gescheiden man van 55 met eigen 
woning 

WIA uitkering, geen schulden, eigen 
woning 
 


































Ondersteuning 
























maar dat is toch voor arme mensen?  maar jij bent ook 
arm 
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Verbeterpunten voor gemeente Dongen 




















  















 

6 Voor deze inwoner was het vanwege zijn niet-aangeboren-hersenletsel lastig 
om zelf zijn verhaal te vertellen. De verbeterpunten en het aanstippen van 
de moeilijkheden waar deze inwoner tegenaan loopt zijn deels door hem en 
deels door de cliëntbegeleider van Amarant verteld. 
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3.2 (Vrijwillige) Hulpverleners  



















Werkgroep Arm-in-Arm 
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4 Aandachtspunten  
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 waarom krijgt niet iedereen uit Dongen die een 
bijstandsuitkering krijgt niet automatisch de Dongen doet mee-regeling? 
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