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Bereik van het armoedebeleid van Nijkerk onderzocht
De gemeente Nijkerk heeft diverse regelingen die gericht zijn op het verminderen van
armoede bij de minima, zoals de bijzondere bijstand en de regeling voor declaratie van
kosten voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten. Naar aanleiding van een verzoek
vanuit de gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie onderzocht of de minima waarvoor
deze regelingen bedoeld zijn wel bereikt worden. Op basis van het onderzoek heeft de
rekenkamercommissie aanbevelingen geformuleerd.
Uitkomsten onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op de omvang van de totale
potentiële doelgroep van het armoedebeleid. Hierdoor heeft zij ook geen zicht op het (niet-)
bereik van de doelgroep. In de uitvoering van het minimabeleid zet de gemeente in op
communicatie om bekendheid te geven aan de regelingen van het armoedebeleid. Daarin zijn
verbeteringen mogelijk. De rekenkamercommissie constateert dat de beschikbare
gemeentelijke capaciteit (personeel) voor het vaststellen en uitvoeren van het armoedebeleid
op dit moment beperkt lijkt. De rekenkamercommissie is wel van mening dat Nijkerk het op
het gebied van het armoedebeleid goed doet, gezien de beperkte beschikbare capaciteit en
gezien de overwegend positieve reacties van de cliëntenraad en de cliënten van de sociale
dienst.
Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen aan de
raad geformuleerd. Als de gemeenteraad een antwoord wil op de vraag of de minima worden
bereikt, dan zal de gemeenteraad eerst doelen hieromtrent moeten stellen. Uiteraard kan dit
pas goed als de doelgroepen in beeld zijn gebracht. Pas dan kan blijken of de gemeente Nijkerk
het in deze op dit moment inderdaad “goed” doet of dat de raad een extra inzet in deze nodig
acht. Op dit moment komen er vanuit de cliëntenraad en de cliënten geen signalen dat het
beleid c.q. de uitvoering in deze onvoldoende is. Het college geeft in haar bestuurlijke reactie
aan dat zij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie ter harte neemt.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen, en
werkt voor de gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Bunnik, Woudenberg, Scherpenzeel,
Renswoude en Zeewolde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met B. Meijboom, secretaris/onderzoeker van
de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 384 of 06 – 101 55 321 of per e-mail:
b.meijboom@barneveld.nl. Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl

