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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De raad stelt de kaders en begroting vast voor uitvoering van het armoede- en minimabeleid. Tot 
en met 31 december 2021 was deze bevoegdheid voor het minimabeleid gedelegeerd aan de 
Drechtraad, die het regionale minimabeleid voor de Drechtsteden vaststelden. De uitvoering van 
het minimabeleid is sinds 2022 gemandateerd aan de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal, 
waarbij de raad de kaders vast kan stellen.

Door de Dordtse raad is in 2018 het programma 'Samen tegen Armoede 2018 - 2022' vastgesteld.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Door en met de raad is eerder gesproken over het herijken van het minimabeleid en de wens om 
dit in 2022 vorm te gaan geven. Via de beeldvormende (technische) sessie van 17 mei 2022 krijgt 
de raad inzicht in de mogelijkheden voor het herijken van het beleid.

Wat is de te delen informatie?
In de beeldvormende sessie schetsen we de mogelijkheden voor nieuw beleid aan de hand van drie 
pijlers:

1. Inkomensondersteuning.

2. Schuldhulp.

3. Signaleren en toeleiden naar rechten.

Daarbij geven we een beeld van de armoedeproblematiek in Dordrecht en lichten we toe hoe daar 
in het huidige armoede- en minimabeleid op is ingezet. Daarbij maken we gebruik van de 
conclusies en aanbevelingen uit de tussenevaluatie van het programma 'samen tegen armoede 
2018-2022' (december 2021) en de minima effectrapportage (MER) van het Nibud (september 
2021).

Ter voorbereiding op de beeldvormende sessie ontvangt de raad naast deze twee stukken ook de 
door de Sociale Dienst Drechtsteden voor de GR Sociaal Drechtsteden opgestelde 'startnotitie 
herijking minimabeleid'. Deze startnotitie bevat een toelichting op de achtergrond en werking van 
inkomensondersteunende maatregelen en de wijze waarop hierin keuzes kunnen worden gemaakt 
in het kader van de herijking.
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Tot slot ontvangt de raad ter voorbereiding een overzicht in A3 waarop de inhoud van de 
beeldvormende sessie wordt teruggebracht tot zeven kernpunten.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Na de beeldvormende sessie volgt een (aantal) oordeelsvormende sessie(s) waarin de raad haar 
standpunten en wensen rondom het armoede- en minimabeleid kan bespreken. Ter voorbereiding 
op deze oordeelsvormende fase ontvangt de raad vanuit het college een inhoudelijke notitie.

Vervolgens vindt besluitvorming plaats en kunnen wensen worden uitgewerkt in verordeningen die 
benodigd zijn voor de uitvoering van de regelingen.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Nog niet van toepassing. Inzicht in de uitgaven aan de huidige minimaregelingen zijn onderdeel 
van de bijgesloten startnotitie. Indicaties van uitgaven van andere beleidswensen volgen ter 
voorbereiding op de oordeelsvormende sessies.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsinformatiebrief over Minima-effectrapportage  2021 - Raadsinformatiebrief;
Instemmen met Intensivering programma Samen tegen Armoede en de voorgestelde structurele 
dekking  - Raadsvoorstel;
Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie 'Samen tegen Armoede 2018-2022' - 
Raadsinformatiebrief;
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