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Betreft:
Agenda Armoedepreventie en - bestrijding 2022-2025

Geacht college,

In 2021 is een werkgroep vanuit BASDA betrokken geweest bij de concepten van de Agenda
Armoedepreventie - en bestrijding 2022-2025 en het concept Activiteitenplan behorend bij de Agenda
Armoedepreventie en - bestrijding 2022.
De werkgroep heeft toen een aantal aanbevelingen in het overleg met de betreffende
beleidsambtenaar meegegeven.
Afgesproken werd dat BASDA bij alle vervolgstappen zou worden betrokken.

Begin februari 2022 werd ons verzocht zo spoedig mogelijk te reageren op het Raadsvoorstel
aangaande de Agenda Armoedepreventie en - bestrijding 2022-2025 met bijlagen.
Wij betreuren het dat ondanks eerdere afspraken er geen gelegenheid wordt gegeven om dit in ons
overleg van 1 maart 2022 te bespreken. Omdat wij dit onderwerp echter dermate belangrijk vinden
geven wij in het kort toch wat opmerkingen mee die wij van belang achten.

- In de Agenda wordt veel vooruit gekeken naar onderzoek wat nog moet worden uitgevoerd en
in het activiteitenplan zien wij veel voortzetting van hetzelfde en weinig vernieuwends. Zaken
die nodig zijn dienen nu aangepakt te worden en niet wachten op nader onderzoek.

- Wij benadrukken het belang van maatwerk. Dit missen we in het activiteitenplan.
- Ook hebben wij eerder benadrukt dat nieuwe vormen van communicatie nodig zijn om de

doelgroepen te benaderen. Als voorbeeld menen wij dat personen die een WMO verzoek
indienen breder informatief worden benaderd en respectvol worden bevraagd over verdere
omstandigheden.

- Verder menen wij dat ketensamenwerking niet belemmerd moet worden door privacyregels
maar dat actief moeten worden gewerkt naar uitwisseling. Daarbij wordt voorkomen dat
meerdere trajecten naast elkaar lopen of hulpvragers voor verschillende tegemoetkomingen
telkens nieuwe verzoeken moeten indienen. Wij realiseren ons dat ketensamenwerking niet
voor iedere hulpverlener vanzelfsprekend is en vragen daar dan ook extra aandacht voor.

- Tenslotte menen wij dat onderzoeken naar de gewenste resultaten zoveel mogelijk
plaatsvinden door middel van interviews en niet schriftelijk omdat naar ons idee personen uit
de doelgroep zaken vaak niet lezen of niet begrijpen.

Wij worden bij het vervolg van dit proces graag tijdig betrokken.




