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1. INLEIDING 

Als voorzitter wil ik dit jaar volstaan met een korte inleiding. Met het vertrek van de secretaris van het 
PAD, wordt voelbaar hoeveel kennis en inzet Wim Bot had rond het armoedebeleid. Als medeoprichter 
van het PAD was hij nauw betrokken bij beleid en uitvoering. Daar zijn wij hem erg erkentelijk voor. En 
ook voor de vele uren die ieder jaar werden gestoken in het opstellen van het jaarverslag; hij nam dat 
grotendeels voor zijn rekening. Gelukkig is het bestuur wel op sterkte in aantal, maar met de vele nieuwe 
gezichten moeten we er samen ook voor zorgen de continuïteit te bewaken. Daar heb ik overigens het 
volste vertrouwen in, maar het kost tijd. 
 
Het jaar 2017 is voor het PAD een jaar geweest van zoeken naar een zekere vernieuwing. En met 
voldoening kunnen we constateren dat dat is gelukt. Het bestuur is uitgebreid, onze achterban versterkt 
met 2 kerken die financieel bijdragen, belangrijke initiatieven zoals Jimmy Money en het Doorbraakfonds 
zagen het licht, en de pool van coördinatoren is uitgebreid. U leest hierover meer in de volgende 
paragrafen van het jaarverslag. 
 
Na de landelijke verkiezingen, is er in het regeerakkoord een hoofdstuk over Sociale Zekerheid 
opgenomen met een paragraaf over het terugdringen van schulden en armoede. In bijlage 1 is deze 
tekst opgenomen zodat wij over één of twee jaar nog eens kunnen nagaan wat er van dit beleid terecht 
is gekomen. Er staan goede voornemens in op onderdelen: meer experimenteerruimte voor gemeente. 
En zowaar heeft de landelijke overheid het voornemen zich netter te gaan gedragen ten opzichte van 
de schuldenaren. Dat laatste is mij een doorn in het oog. Dat de landelijke overheid op die manier jaar 
in jaar uit mensen kaalplukt. Het gaat niet om de 1 à 2 procent fraudeurs, maar om 10% van onze 
bevolking! De feitelijke oorzaken dat de ‘normale burger’ in de problemen komt, worden niet aangepakt: 
de vele en ingewikkelde regelingen, de versnelde digitalisering, en niet in het minst de hoogte van de 
bijstandsuitkering die voor velen gewoon te laag is om fatsoenlijk van rond te komen. In paragraaf 2 
leest u meer over de landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen. Deze bepalen voor een belangrijk deel 
de omgeving waarin wij als PAD kunnen functioneren. 
 
Hoofdstuk 3 bevat een cijfermatig overzicht van de individuele hulpverlening uitgevoerd door het PAD. 
Er zijn dit jaar minder aanvragen binnengekomen. Dat vertaalt zich ook in een lager bedrag aan directe 
hulpverlening (hoofdstuk 5.4 met de jaarrekening). Daar tegenover staat dat het PAD actief is geweest 
in het netwerk van gemeente en andere professionele- en vrijwilligersorganisaties. U leest hierover in 
hoofdstuk 4. 
 
Namens het bestuur willen wij alle vrijwilligers, kerken en andere organisaties bedanken voor de 
samenwerking in het afgelopen jaar. Dit jaarverslag kan slechts beperkt uitdrukken wat voor plezier we 
aan die samenwerking beleven. 
 
Bedankt iedereen, 
 
Peter Bob Peerenboom, voorzitter PAD 
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2. ALGEMENE GEGEVENS EN BELEID 

In dit hoofdstuk worden in de eerste paragraaf een aantal landelijke ontwikkelingen beschreven. Daarna 
volgt een paragraaf over de regionale arbeidsmarkt, en paragraaf 3 gaat over het beleid van de 
gemeente Doetinchem. De gemeente heeft in 2017 een nieuw beleidsplan armoedebestrijding 2018-
2022 vastgesteld en tevens een aantal regelingen aangepast. 

2.1. Landelijk 

Figuur 1. Bevolkingspyramide gemeente Doetinchem, 2016. 
 
De Nederlandse samenleving is in de afgelopen 
25 jaar veranderd: voller, meer vergrijsd en divers 
geworden. Het aandeel 65-plussers is gestegen 
tot 18% in 2017. In Doetinchem is het percentage 
zelfs nog hoger (20%). Veel jongeren van 20-40 
jaar verlaten de Achterhoek. Het totale aantal 
inwoners in de Achterhoek blijft nog redelijk 
stabiel, maar er is een grote mate van vergrijzing. 
Zonder aanvullend beleid wordt verwacht dat de 
bevolking in de Achterhoek over 30 jaar ongeveer 
25% is gekrompen. Het aandeel alleenstaanden 
van 25-44 jaar steeg van 13% naar 20%. 
 
 
 

In de afgelopen 25 jaar is de arbeidsparticipatie en de koopkracht fors toegenomen. Vanaf 2009 is deze 
groei echter afgevlakt vanwege de economische crisis. Het is nog onbekend in hoeverre de 
arbeidsparticipatie weer toeneemt nu het weer wat beter gaat met de economie. Wel is bekend dat het 
percentage mensen met een vaste arbeidsrelatie is afgenomen van 73% in 2004 tot 61% in 2016. De 
koopkracht is tijdens de crisis afgenomen. De lonen stijgen echter nog niet of nauwelijks en de 
pensioenen stijgen in de regel niet mee met inflatie en de toename van kosten (huur, zorgverzekering, 
belasting). 
 
Geschat wordt dat ongeveer 5% van de volwassen bevolking kwetsbaar is. Zij kennen een stapeling 
van problemen in combinatie met weinig mogelijkheden hun situatie te verbeteren. Een belangrijk deel 
van deze groep is laagopgeleid en heeft een laag inkomen. De groep geeft zelf aan weinig regie te 

hebben over het 
eigen leven. Het 
ontbreekt hen 
vaak aan digitale 
vaardigheden. 
 
Figuur 2. 
Huishouden met 
een (langdurig) 
laag inkomen 
naar 
samenstelling, 
2016. 
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Het percentage mensen dat in armoede leeft is de laatste jaren opgelopen en licht met 6,6% hoger dan 
in 1990. Uitkeringsgerechtigden (31% armoede) en eenoudergezinnen (22% armoede) vormen 
belangrijke risicogroepen. Van de niet-westerse migranten leeft ongeveer 20% in armoede. Van mensen 
met een vaste baan is slechts 3% arm, maar het percentage arme zelfstandigen is 10 à 11%. Het 
percentage arme 65-plussers is 3% en ligt daarmee aanzienlijk lager dan het gemiddelde. Door de groei 
van de groep, stijgt het aantal arme ouderen in absolute zin wel. 

 
Figuur 3. 
Bestedingspatroon 
van huishoudens, 
2015. 
 
 
 
 
Met name voor 
vervoer en 
ontspanning geven 
mensen met een laag 
inkomen veel minder 
uit dan gemiddeld 
(figuur 3). 
Anderzijds geven 
grote groepen aan 
moeite te hebben met 
het voeding, 
verwarming van het 
huis, kleding en 
vakantie (figuur 4). 
 
 
 
 
 
Figuur 4. 
Huishoudens met 
financiële 
beperking, 2016. 
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Samenvattend, er blijft tot op de dag van vandaag een grote groep mensen die het financieel lastig 
hebben. Een belangrijke vraag blijft voor de komende jaren hoe zoveel mogelijk mensen in staat gesteld 
kunnen worden volwaardig mee te (blijven) doen in onze veeleisende samenleving. Hoe kunnen we 
voorkomen dat mensen achterblijven, maar voldoende worden ondersteund bij het verwerven van de 
noodzakelijke vaardigheden. 

2.2. Regionale ontwikkeling arbeidsmarkt 

Het aantal mensen met een WW-uitkering begint vanaf 2015 in Doetinchem licht te dalen. In 2016 en 
vooral in 2017 (27%) zien we een versnelde daling die ook groter is dan het gemiddelde van Nederland. 
Het percentage mensen met een WW-uitkering bedraagt in Doetinchem momenteel 2,1% (=1210) in 
vergelijking met een top van 2,9% in 2014. Het percentage voor de Achterhoek als geheel is momenteel 
2,3%, lager dan het landelijke gemiddelde. 
 
In Doetinchem stroomden in 2016 110 mensen uit van de WW naar de Bijstand, dit is 7% van de totale 
uitstroom van de WW. Het aantal bijstandsgerechtigden is echter nog steeds groeiende. Eind 2017 ging 
het om 1390 personen. Daarnaast zijn er 3480 personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Deze laatste betreft een grote groep, waar we minder zicht op hebben. Juist op het moment dat iemand 
arbeidsongeschikt wordt blijkt het voor de individuele burger best lastig om een nieuw evenwicht te 
vinden. Als PAD hebben wij echter minder zicht op deze groep. 
 
Bepaalde groepen hebben een veel grotere kans langdurig werkeloosheid te zijn: mensen met een lage 
opleiding, mensen met administratieve beroepen, mensen met een arbeidsbeperking, 55-plussers. 
Terwijl de gemiddelde werkeloosheid daalt, is dit beslist niet het geval voor de mensen met een 
arbeidsbeperking. De arbeidsparticipatie van Wajongers was voor de Achterhoek in 2016 29%, dit is 
iets hoger dan de 23% voor heel Nederland. De re-integratie in het arbeidsproces blijkt een lastige 
opgave. Ondanks allerlei wetgeving, is deze maatschappelijke verantwoordelijkheid nog lang niet bij 
alle werkgevers doorgedrongen. 

2.3. Beleid Gemeente Doetinchem 

Evaluatie armoedebestrijding 
In 2017 is er een evaluatie van het gemeentelijke armoedebeleid uitgevoerd. In het rapport dat hierover 
is opgesteld lezen we onder andere, dat de mensen die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen 
deze slechts voor 10% kennen via websites en sociale media. Dat laat het belang zien van de 
toegankelijkheid van informatie via papieren media en gewone loketten. 
 
Het behoefteonderzoek onder jongeren laat zien, dat zij bij geldproblemen vooral aankloppen bij ouders, 
familie en vrienden. Slechts 16% denkt aan de gemeente. Ongeveer 60% van de jongeren is niet bekend 
met het feit dat de gemeente mogelijk iets kan betekenen als je geldproblemen hebt. Bij de vraag over 
het meedoen aan dingen die door de school worden georganiseerd, geeft 19% aan dat het wel is 
voorgekomen dat ze niet mee hebben gedaan omdat de ouders het niet konden betalen. Dit sluit aan 
bij het project van Jimmy-Money dat eind 2017 in een samenwerking tussen de Jimmy’s van de 
Gruitpoort en het PAD van start is gegaan. 
 
Belangrijke aanbevelingen uit het evaluatierapport zijn: 

• Er voor zorgen dat de procedures rond de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en 
de bijzondere bijstand transparanter worden. Uitbreiden automatische toetsing en bevorderen 
doorlopende deelname aan het Meedoenarrangement. 

• Een constructie creëren waarmee inwoners over kunnen stappen van zorgverzekeraar terwijl 
ze nog een betalingsachterstand hebben. 

• Meer soepelheid bij het verlenen van bijzondere bijstand, meer vanuit de behoefte van de cliënt 
en minder vanuit de regelgeving. 

 
Beleidsplan Armoedebeleid-armoedebestrijding-meedoen 2018-2022 
Na de evaluatie van het beleid in nog voor de zomer een nieuw meerjarenbeleid door de gemeente 
vastgesteld. Het ongevraagde advies van de Sociale Raad rond de armoedebestrijding heeft mede 
geleid tot een nieuw aangescherpt beleidskader. De gemeente erkend in dit document dat het aantal 
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mensen in langdurige armoede, mensen met schulden en/of financiële problemen nog steeds toeneemt. 
Daarbij gaat het niet alleen meer om mensen met een uitkering, maar ook om mensen met een laag 
inkomen en de toenemende groep ZZP’ers. Nog steeds is een grote groep mensen met schulden niet 
in beeld. 
 
Hieronder volgen een aantal elementen uit het beleidsplan 2018-2022: 

• De toenemende schuldenproblematiek: meer maatwerk met ‘voor iedereen een aanbod’. 
Intensievere samenwerking met buurtcoaches; prominentere inzet van Vrijwilligers Financiële 
Ondersteuning (VFO); participatie in het taalakkoord met actiever aanbod voor bevorderen 
financiële zelfredzaamheid; verminderen van de instroom in de formele bewindvoering 
toegewezen door de rechtbank, door actiever zelf met een aanbod te komen. 

• Aanpak jongeren en schulden: uitvoeren van een project op ‘Mijn School’ met inzet van 
ervaringsdeskundigen (KeepMoney), opzetten Doorbraakfonds en vroegsignalering i.s.m. de 

zorgverzekering1. 

• Preventie: uitbreiden voorlichting op scholen, uitbreiden pilot vroegsignalering, vergroten 
financiële zelfredzaamheid van cliënten in de schuldhulpverlening. 

• Kinderen en jongeren in de armoede: uitbreiden Meedoenarrangement voor jongeren van 4-18 
jaar tot 130% van de bijstandsnorm; verhogen budget van kinderen; opzetten Doorbraakfonds. 

• Samenwerking verbeteren met Buurtplein o.a. inzet VFO’ers, met Laborijn, met UWV en 
werkgeversservice punt en met ‘Mijn School’. 

• Opzetten regeling compensatie zorgkosten en stroomlijning van een aantal aparte regelingen. 

• Toename deelname Meedoenarrangement tot minimaal 80% van de kinderen uit de doelgroep 
en een groei van 30% toename per jaar van 55-plussers. 

 
De in het beleidsplan geformuleerde beleid is uitgewerkt in een aantal gedetailleerde beleidsregels. In 
deze regels worden de criteria en de procedure beschreven waaraan aanvragen moeten voldoen. De 
uitvoering van de regelingen wordt verzorgd door het Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO) 
van de gemeente. Dit is dus niet uitbesteed aan het Buurtplein, maar zij dragen wel cliënten aan.. 
 
Beleidsregels Armoedebeleid 2018-2022 
De belangrijkste wijzigingen in de beleidsregels worden hier op een rij gezet: 

1. Schulddienstverlening; iedereen krijgt een aanbod; uitgewerkt zijn de redenen voor een 
beëindiging van de dienstverlening. 

2. Meedoenarrangement: uitbreiding voor kinderen van 
4-18 jaar naar 130% van de bijstandsnorm. 
Aanpassing aantal credits per leeftijdscategorie. 

3. Compensatieregelingen zorgkosten; hieronder vallen 
4, deels nieuwe, regelingen: 

a. De GarantVerzorgd pakketten 1, 2 en 3 
(<120 bijstandsnorm); bij een inkomen 
>120% van de bijstandsnorm is er géén bijdrage van de gemeente, alleen een 
collectiviteitskorting. 

b. De Compensatieregeling eigen risico voor iedere deelnemer aan de Garantverzorgd 1 
of 2 die het volledige eigen risico heeft verbruikt en voldoet aan de inkomens- en 
vermogenstoets (<120% bijstandsnorm). 

c. De Compensatieregeling Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten waaronder 
vallen een regeling voor (1) schoonmaakhulp (< 120% en 120-150% van de 
bijstandsnorm) en vergoeding van (2) verhuiskosten bij een medisch noodzakelijke 
verhuizing (<150% van de bijstandsnorm), (3) vervoerskosten (<150% van de 
bijstandsnorm), en (4) overige niet medische kosten (120% en 120-150% van de 
bijstandsnorm); 

d. Een maatwerkvoorziening zorgkosten met een draagkrachtberekening zoals 
plaatsvindt in de bijzondere bijstand. 

                                                      
1
 Recentelijk zijn hierover de eerste cijfers bekend geworden. Er blijken ongeveer 2000 personen te zijn met een 

betalingsachterstand van >6 maanden. Hiervan zijn er 60 jongeren 18-23 jaar. Deze worden momenteel allen met een 
huisbezoek benaderd door BvFO. 
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4. Bijzondere bijstand; sinds 2015 worden géén medische kosten meer vanuit de bijzondere 
bijstand vergoed. Bij medische kosten kan alleen een beroep worden gedaan op de 
maatwerkvoorziening (3.d). 

5. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 
 
Uitvoeringsagenda 2018 e.v. 
Vanuit beleidsplan en beleidsregels is er ook een uitvoeringsagenda 2018 opgesteld voor het Bureau 
voor Financiële Ondersteuning. Belangrijke elementen hieruit zijn: 

• Inrichten van beschermingsbewind; 

• Uitbreiding van de vroegsignalering, op termijn naar alle wijken; 

• Pilots Keep Money en Doorbraakfonds; 

• Uitbreiding voorlichting op scholen; 

• Verbetering samenwerking met UWV, Laborijn, Buurtplein, bureau BBZ; 

• Tussentijdse evaluatie van diverse initiatieven; 

• Een scenariostudie bundeling van lokale inkomensvoorzieningen (één loket??). 
 
In het algemeen kunnen we constateren dat het gemeentelijke beleid niet fors is gewijzigd, maar eerder 
verfijnd. De compensatieregelingen rond de zorgkosten blijven behoorlijk ingewikkeld. Het is te hopen 
dat bij de uitvoering van de regelingen meer duidelijkheid ontstaat en of de gemeente soepeler met het 
een en ander zal omgaan.  
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3. INDIVIDUELE HULPVERLENING 

Het aantal cliënten dat ons voor het eerst benaderde, bedroeg 65; er waren 10 herhaalbezoeken. In de 
loop van het jaar zijn wij gestart met een online registratiesysteem. Hier hebben alle coördinatoren 
toegang toe. In 2017 was de registratie nog niet helemaal compleet, maar vanaf 1 januari 2018 worden 
alle aanmeldingen systematisch geregistreerd. Ook is het hierdoor mogelijk de voortgang en 
afhandeling te monitoren. 

3.1. Waar woont onze doelgroep? 

De postcodegebieden zijn ingedeeld naar wijken met buurthuizen - de uitvalsbases van de 
buurtcoaches. Naar wijk verdeeld, waren er geen grote verschillen ten opzichte van voorgaande jaren, 
met uitzondering van Dichteren/De Hoop/Wijnbergen en Wehl, waar een aanzienlijke daling kan worden 
vastgesteld. De Hoop blijft overigens een wijk met veel huishoudens met lage inkomens. 
 

Wijk waar Hulpvrager woont 2017 2016 2015 2014 

7001/7008/7009 Noord/Centrum 25 28 24 27 

7002 Overstegen/Muziekbuurt 15 15 14 13 

7003/7004/7005 Oosseld/Schöneveld 8 3 6 4 

7006 De Huet 6 16 9 15 

7007 Dichteren/De Hoop/Wijnbergen 1 9 3 8 

7031 Wehl 0 5 1 3 

7011 Gaanderen 2 3 0 4 

Herhaalbezoeken 10 14 17 ? 

Overigen / diversen 8 3 11 5 

Totaal 75 96 85 79 

 
De onderstaande grafiek laat zien welk percentage van de huishoudens per buurt gebruik maakt van 
een sociale regeling van de Gemeente. Er is daarenboven een lineaire relatie tussen dit gebruik, het 
aandeel huurwoningen en het aandeel huishoudens rond of onder het sociaal minimum.  
 

 
Uit: Evaluatie van het armoedebeleid in de gemeente Doetinchem, maart 2017. 
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3.2.  Met welke hulpvraag komen cliënten bij ons? 

Opvallend is de toename in de aanvragen voor gezondheidsklachten. De ervaring is dat aanvragen bij 
de gemeente hierover vrijwel systematisch worden afgewezen. Overigens blijkt uit de tabel in paragraaf 
3.3. dat ook het PAD deze kosten in de regel niet vergoedt. Er is een flinke afname van aanvragen t.a.v. 
bewindvoering en huisinrichting. Mogelijk is 2016 toevallig voor beiden een piekjaar geweest? 
 

Aanvragen voor hulp 2017 2016 2015 2014 

Voedselbank 10 13 15 16 

Budget/Weinig Inkomen 8 12 14 4 

Schulden / Financiën 3 5 11 13 

Problemen met uitkering 2 11 15 16 

Gezondheidsklachten 12 4 5 4 

Huurachterstand 5 6 4 4 

Huisinrichting 15 24 4 1 

Bewindvoering 1 10 3 4 

Voeding 4 0 1 4 

Defecte huish. apparaten 1 1 1 3 

Diversen 14 10 3 15 

Totaal: 75 96 76 84 

3.3. Hoe komen de cliënten met ons in contact? 

De meeste aanvragen bereiken ons op eigen initiatief of via de buurtcoaches. Daarnaast is er een groot 
aantal organisaties die incidenteel iemand doorverwijzen. Het grote aantal ‘diversen en onbekend’ heeft 
te maken met ons interne registratiesysteem. Met de introductie van een nieuw systeem en de 
wisselingen in het team zijn een flink aantal items onvoldoende geregistreerd. Wij verwachten vanaf 1-
1-2018 daarin een verbeterslag te hebben gemaakt. 
Het aantal herhaalbezoeken neemt af vanwege de afspraken tussen Voedselbank en Buurtplein, dat in 
principe alle herindicaties via de buurtcoach lopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Verwijzende Instanties 2017 2016 2015 2014 

Eigen Initiatief Cliënt 15 10 20 32 

Herhaalbezoeken  3 14 17 0 

Buurtcoach 20 20 15 8 

Overige Hulpverlening 9 20 11 10 

Kerken 2 8 8 4 

Scholen 2 3 8 2 

Voedselbank 3 4 6 7 

Diversen en onbekend 21 18 0 16 

Totaal: 75 96 85 79 

5 



 
 
 

 
 

9 Jaarverslag 2017 Platform Armoedebestrijding Doetinchem 

3.4. Welke vorm van hulp werd verleend? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 2017 werd door de coördinatoren een twintigtal keren een beroep gedaan op de fondsen van onze 
achterbannen. Door de verbeterde procedures bij UWV en Laborijn is het aantal verstrekkingen van 
leefgeld verminderd.  
 
Het aantal aanvragen voor woninginrichting (mensen krijgen een huis toegewezen maar hebben geen 
spullen) en vervanging van huishoudelijke apparaten blijft hoog. Vaker wordt gebruik van partners in het 
netwerk (MiniMannaMarkt) om zonder directe uitgaven tot een oplossing te komen. 
  

Acties 2017 2016 2015 2014 

Voedselpakket* 13 18 26 38 

Leefgeld verstrekt 7 12 5 8 

Lening i.v.m. huurbetaling  0 5 2 0 

Huur betaald/geleend 5 4 3 0 

Betaling i.v.m. gezondheid 0 6   

Huish. App/Woninginrichting 19 25 4 2 

Contact met Werkplein 3 11 5 16 

Contact met Bewindvoerder 2 12 8 0 

Doorverwijzing naar Buurtcoach 2 2 7 0 

Eenmalig Advies 9 16 8 2 

Overleg Buurtcoach/Hulpverleners 3 4 14 18 

Contact met BvFO (gD) 1 2 3 4 

Diversen  11 8 13 30 

Totaal: 75 127 98 118 
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4. ACTIVITEITEN INTERN EN SAMEN MET ONS NETWERK 

In dit hoofdstuk leest u achtereenvolgens datgene wat er van onze beleidsvoornemens 2017 terecht is 
gekomen, intern en in onze samenwerking met andere partijen. We sluiten af met een aantal 
voornemens voor het komende jaar 2018. 

4.1. Terugblik op onze beleidsvoornemens voor 2017 

Intern: 

• Versterking van ons eigen team coördinatoren met minimaal één persoon. Dit voornemen is 
gerealiseerd met het aantreden van Ton van Heteren, Ad Bouman en Gert Lotterman. Ruud 
Verheij is in de loop van het jaar door ziekte langdurig uitgevallen. 

• Ondersteunen van de Jimmy’s bij de uitvoering van hun project om de noodhulp aan jongeren 
op school laagdrempelig te maken en te verbeteren; het PAD heeft voor dit project een bedrag 
van €975,- gereserveerd. Folders zijn gedrukt en de Jimmy’s hebben een startbijeenkomst 
georganiseerd in het najaar. In 2017 waren er nog geen aanvragen.  

• Nadenken over verdere spreiding van onze sponsoren, nu onze directe uitgaven toenemen. 
Omdat het aantal aanvragen in 2017 fors achterbleef in vergelijking met het jaar 2016 lag hier 
geen prioriteit. Wel is het belangrijk het draagvlak voor het PAD te verbreden. Wij hebben de 
Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeente Doetinchem kunnen 
interesseren een financiële bijdrage te doen. Deze bijdragen zijn niet gelabeld aan één 
individuele aanvraag. Dat betekent dat het PAD kleinere bedragen voor financiële 
ondersteuning, vanuit deze middelen kan doen. In de balans staat dit geld opgenomen onder 
het hoofdje ‘vooruit ontvangen ondersteuning particulieren’. 

 
Netwerk: 

• Goede afstemming tussen het PAD, de Voedselbank, BvFO en Buurtplein zodat er structureel 
wordt gewerkt aan de schuldenproblematiek van cliënten van de Voedselbank. Het PAD heeft 
het initiatief genomen tot overleg met het Buurtplein om een aantal zaken te stroomlijnen. Van 
daaruit zijn de volgende afspraken gemaakt: 

1. De brede toegang tot de Voedselbank blijft gehandhaafd; dat wil zeggen dat de eerste 
indicatie van 3 maanden kan worden afgegeven door een breed scala van 
hulpverlenende instanties, waaronder het PAD. De herindicaties voor de Voedselbank 
worden voor de Doetinchemse klanten in het vervolg verricht door de buurtcoaches. 
Hierdoor wordt bevorderd dat er geen cliënten meer tussen wal- en schip terecht 
komen en na 3 jaar geconstateerd moet worden dat hulp van de Voedselbank nog 
steeds noodzakelijk is. 

2. Het Buurtplein doet onderzoek naar in de inzet en organisatie van de Vrijwilligers 
Financiële Ondersteuning. Het PAD heeft daarbij gepleit voor een vrije toegang tot de 
inzet van deze vrijwilligers. De heer N. Berns heeft in opdracht van het Buurtplein een 
onderzoek naar de inzet van de VFO’ers verricht. Zijn rapportage wordt binnenkort 
verwacht. 

• Ondersteunen van experimenten met een regelarme bijstandsuitkering. De discussie hierover 
wordt nauwlettend gevolgd. Het PAD heeft ingesproken op een door de gemeenteraad 
georganiseerde avond over dit onderwerp. De gemeente Doetinchem heeft ervoor gekozen 
niet aan het landelijke experiment mee te doen, maar haar eigen beleid in deze te volgen. Op 
individuele basis zijn er mogelijkheden. Voorjaar 2018 wordt het een en ander geëvalueerd. 

• Continuering van de deelname aan een Taalakkoord rond cliënten in de schuldhulpverlening. 
Het PAD is één van de deelnemers aan dit Taalakkoord. In de loop van 2017 is er een 
subsidieaanvraag opgesteld en in tweede instantie ook toegekend. Het initiatief voor de 
uitvoering ligt bij de bibliotheek. Een eerste training is georganiseerd. Het een en ander moet 
in 2018 verder worden uitgewerkt. Onze coördinatoren moeten alert blijven op deze 
problematiek en op de hoogte zijn van de mogelijkheid cliënten door te verwijzen. 

• De deelname van ouderen en cliënten met een verstandelijke beperking aan het 
Meedoenarrangement bevorderen. Het PAD heeft hierover met het Meedoenarrangement 
contact gehad. Tot op heden zijn er echter nog geen cijfers bekend over 2017 rond de 



 
 
 

 
 

11 Jaarverslag 2017 Platform Armoedebestrijding Doetinchem 

deelname van deze twee specifieke groepen. Wel is bekend dat het totale aantal deelnemers 
weer is toegenomen. 

• Actieve ondersteuning geven aan plaatselijke initiatieven die mensen in langdurige armoede 
meer perspectief kunnen bieden (bv. Coöperatie Het Ronde Blok). Het PAD is betrokken 
gebleven bij het Ronde Blok, wat inmiddels is omgedoopt tot Coöperatie Katapult en Co 
(https://www.facebook.com/katapultenco/). De formele toestemming van de gemeente is 
verkregen. Huisvesting in de voormalige Kruisberg is betrokken, maar nog niet 
geformaliseerd. De officiële start wordt in het voorjaar verwacht met 4 à 5 deelnemers. 

• Bevorderen van de inbreng van jongeren in de uitvoering van het armoedebeleid. Dit blijft een 
lastig punt. Contacten zijn onderhouden met de Jimmy’s en nieuwe contacten gelegd met 
KeepMoney. Een groep jongeren op Mijn School die als ervaringsdeskundigen een vraagbaak 
functie hebben naar leeftijdsgenoten. In het nieuwe armoedebeleid van de gemeente wordt 
aandacht gegeven aan deze doelgroep, waarbij de voorlichting op scholen speciale aandacht 
krijgt. In overleg met de gemeente en de Stichting JOD (Jongeren Opvang Doetinchem) is het 
zogenaamde Doorbraakfonds opgezet. Eind 2017 is de opzet gecommuniceerd in pers en 
achterban. De eerste aanvragen zijn recentelijk binnengekomen (www.padoetinchem.nl). 
Tevens is contact onderhouden met Ons Huis (Ons Huis), een project voor het zelfstandig 
leren wonen van jongeren, begeleid door een ervaringsdeskundige. Begin april 2017 is het 
huis formeel geopend. Er is inmiddels een stichting opgezet en het voornemen is meer 
initiatieven te gaan ontplooien. 

• Bevorderen dat doelgroepen zoals statushouders en GGZ-cliënten actief kunnen participeren 
en -voor zover mogelijk- integreren in het arbeidsproces. Hierover zijn via de cliëntgroep Werk 
Inkomen $ Armoedebestrijding (WI&A) vragen gesteld in de Sociale Raad. Laborijn is in 2017 
een speciaal project gestart rond arbeidsintegratie van GGZ-cliënten. 

• Bevorderen van een lage drempel in de toegang tot de schuldhulpverlening met 
gebruikmaking van Vrijwilligers Financiële Ondersteuning. Na overleg met het Buurtplein, is 
er door het Buurtplein een intern onderzoek gestart naar het functioneren en de wijze van 
organiseren van de vrijwilligers. De rapportage hierover wordt in het voorjaar 2018 verwacht. 

• Inventariseren in hoeverre er in Doetinchem op campings en andere verblijfsvoorzieningen 
huishoudens wonen die niet zijn ingeschreven in de bevolkingsadministratie. In hoeverre zijn 
hier kinderen bij betrokken. Dit onderwerp is aan de orde gesteld in het overleg met de 
Gemeente. In Doetinchem lijkt het te gaan om één locatie. Voor zover bekend zijn er 
momenteel geen gezinnen met kinderen bij betrokken. Er is een vaste buurtcoach die met 
cliënten en campingeigenaar contacten onderhoudt. 

4.2. Overige activiteiten 

WI&A en SR 
Lidmaatschap van de cliëntgroep Werk Inkomen & Armoedebestrijding van de Sociale Raad. In dat 
kader is actief meegewerkt aan het opstellen van een nota van de SR over een nieuw Meedoenbeleid. 
Deze nota is als ongevraagd advies aan het College van B&W gestuurd. Daarnaast hebben WI&A en 
SR hun advisering rond het nieuwe het gemeentelijke meerjarenbeleid over de armoedebestrijding 
opgesteld en het jaarplan 2018. 
 
Overleg met de wethouders Telder en Langeveld 
Het afgelopen jaar heeft het PAD vier keer overleg gehad, samen met het Comité Mensen in de bijstand, 
met de wethouders in het sociale domein. Zaken die daar aan de orde zijn geweest zijn o.a. het 
gemeentelijke armoedebeleid, het aantal gecreëerde beschutte werkplekken, de arbeidsparticipatie van 
GGZ-cliënten en statushouders, het hoge rentepercentage (11%) bij de gemeentelijke kredietbank; de 
cliëntenvertegenwoordiging bij Laborijn, afwijzen van aanvragen bij de balie, project Achterhoekse 
jongeren in beeld, overstappen van zorgverzekering bij schulden, brief inzake vakantiepakketten bij 
kinderen, pleidooi voor één loket. 
 
Deelname Diaconaal Platform 
Het PAD neemt als partner deel aan het Diaconaal Platform Doetinchem (http://www.diaconaalplatform-
doetinchem.nl/). Voor het PAD een netwerk om ontwikkelingen rond de armoedebestrijding terug te 
koppelen naar onze achterban. Daarnaast biedt dit voor de kerken de mogelijkheid via het PAD ook 
onderwerpen op de agenda van de Sociale Raad te krijgen. 

https://www.facebook.com/katapultenco/
http://www.padoetinchem.nl/
http://onshuis.org/
http://www.diaconaalplatform-doetinchem.nl/
http://www.diaconaalplatform-doetinchem.nl/
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Overleg met kledingbanken 
In 2017 heeft het PAD het initiatief genomen de organisaties die zich bezighouden met het verstrekken 
van kleding aan mensen met en kleine beurs, bij elkaar te brengen. Kennismaken en elkaar kennen was 
één van de doelstellingen. Vanuit dit initiatief is een overzicht gemaakt dat bij dit jaarverslag is gevoegd. 
Iedere organisatie heeft zo zijn eigen werkwijze. In september is er een gezamenlijk uitverkoop 
georganiseerd in de Catharinakerk. Mede vanuit dit overleg hebben MiniMannaMarkt en Voedselbank 
een gezamenlijk intake-formulier ontwikkeld en in gebruik genomen. 

4.3. Voornemens PAD 2018 

PAD heeft voor het jaar 2018 de volgende voornemens: 
Extern: 

• Blijven ondersteunen van de Jimmy’s bij de uitvoering van hun project om de noodhulp aan 
jongeren op school laagdrempelig te maken en te verbeteren; het PAD heeft voor dit project 
een bedrag van €975,- gereserveerd. 

• Continuering van de deelname aan een Taalakkoord rond cliënten in de schuldhulpverlening. 

• Actief promoten van het Doorbraakfonds. 

• Bevorderen dat regelgeving vereenvoudigt en administratieve lasten voor de burger in 
armoede/schulden verminderen, bv rond het Meedoenarrangement, de individuele 
inkomenstoeslag en de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De invloed van de nieuwe 
privacywetgeving hierop nagaan. 

• De deelname van ouderen en cliënten met een verstandelijke beperking aan het 
Meedoenarrangement bevorderen. 

• Actieve ondersteuning blijven geven aan plaatselijke initiatieven die mensen in langdurige 
armoede meer perspectief kunnen bieden (bv. Coöperatie Katapult en Co). 

• Contacten blijven onderhouden met jongeren om inzicht te houden op hun problematiek rond 
armoede. 

• Bevorderen dat doelgroepen zoals statushouders en GGZ-cliënten actief kunnen participeren 
en -voor zover mogelijk- integreren in het arbeidsproces. Bezien in hoeverre met de groep 
Eritreeërs actief aan integratie kan worden gewerkt omdat dit landelijk gezien de groep is die 
de grootste moeite heeft met de integratie naar arbeid. Meer dan 70% is werkeloos. 

• Monitoren van de uitvoeringagenda Armoedebeleid 2018-2022 van de gemeente, waaronder 
uitbreiding van de vroegsignalering, samenwerking met scholen en de scenariostudie 
bundeling van lokale inkomensvoorzieningen. 

• Bevorderen van een lage drempel in de toegang tot de schuldhulpverlening met 
gebruikmaking van Vrijwilligers Financiële Ondersteuning. 

 
Intern: 

• Wisseling van secretaris van het bestuur. 

• Versterking van de PR. 

• Bewaken dat registratie van onze cliënten in overeenstemming is met nieuwe 
Privacywetgeving; vaststellen van een intern privacyreglement en communicatie hierover op 
de website en folder. 
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5. PERSONELE EN ORGANISATORISCHE ZAKEN 

5.1. Partners 

Platform Armoedebestrijding Doetinchem wil een plek bieden aan alle organisaties en instellingen die 
zich bezighouden met de medemens in financiële nood. PAD wil zo in gesprek blijven met de 
Voedselbank, de Kledingbank, de MiniMannaMarkt, de Contactgroep mensen in de bijstand, Stichting 
Present en andere initiatieven op dit gebied. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven vanuit de 
doelgroep, niet zozeer met geld, maar door het inbrengen van ons netwerk. Mensen en organisaties 
verbinden is ons credo. 
Daarnaast heeft het PAD contacten met tal van professionele organisaties die zich met armoede en 
schuldenproblematiek bezighouden: het Buurtplein, de Gemeente en haar Bureau voor Financiële 
Ondersteuning, Laborijn, en bewindvoerders. 
Met de Stichting JongerenOpvang Doetinchem (JOD) is op verzoek van de Gemeente Doetinchem in 
de loop van 2017 een samenwerking aangegaan ten behoeve van het beheer van het Doorstartfonds. 
Via het lidmaatschap van de Cliëntgroep Werk, Inkomen & Armoedebestrijding is het PAD 
vertegenwoordigd in de Sociale Raad van Doetinchem. 

5.2. Bestuur 

Wij zijn blij te kunnen melden dat het bestuur is uitgebreid door een toename van het aantal 
coördinatoren. Zo konden wij Ad Bouman en Gert Lotterman verwelkomen. Daarnaast is Ton van 
Heteren ook mee gaan draaien in de pool van coördinatoren. Dit maakt de directe hulpverlening minder 
kwetsbaar. Jammer is, dat Ruud Verheij in de loop van het jaar langdurig uitgevallen is om 
gezondheidsredenen. Henk van de Berg fungeert voor de aanvragen als eerste aanspreekpunt en 
verdeelt het werk. Alle binnenkomende aanvragen worden centraal geadministreerd. 
Corrie van Bennekom neemt als secretaris hoe langer hoe meer taken over van Wim Bot. Wij 
verwachten in het voorjaar 2018 van Wim afscheid te nemen. 
 
Het bestuur bestond op 31 december 2017 uit: 
Peter Bob Peerenboom, Voorzitter 
Wim Bot, Secretaris 
Corrie van Bennekom, Adj. secretaris 
Wim Rodenburg, Penningmeester 
Wim de Blok, Bestuurslid 
Nelly de Vries, Bestuurslid 
Martin Liefrink, Bestuurslid 
Henk van den Berg, Coördinator 
Ruud Verheij, Coördinator 
Ton van Heteren, Coördinator 
Ad Bouman, Coördinator 
Gert Lotterman, Coördinator 
 
Overige vrijwilligers: 
Eddy Clasquin, Website/lay-out 
Martin Voorsmit, Website/lay-out 
Dirk Stouten, jaarrekening 
Els Lotterman, diaken van de Protestantse Gemeente. 

5.3. Sponsoren 

De diaconieën van de Protestantse Gemeente Doetinchem, de Pinkstergemeente Doetinchem en de 
Parochiële Caritas Instelling (RK) leveren op ons verzoek vaak een financiële bijdrage om concrete 
problemen van cliënten op te lossen. Daarnaast heeft het PAD giften ontvangen van de Gereformeerde 
Gemeente Doetinchem en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Zij hebben het gezamenlijk mogelijk 
gemaakt dat wij in 2017 alle aanvragen hebben kunnen honoreren. Het totale bedrag aan hulpverlening 
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is echter aanzienlijk afgenomen van €15.017,- naar €7.064,-. Het lijkt erop dat door verbeteringen in de 
financiële ondersteuning door de Gemeente, minder mensen tussen wal- en schip dreigen te vallen. Het 
komende jaar zullen we dit nauwlettend blijven monitoren. 
 
Van de diaconie van de Protestantse Gemeente Doetinchem en de gemeente Doetinchem ontvangen 
wij jaarlijks een subsidiebedrag voor de bureaukosten van PAD. 
 
Van Rotaryclub Doetinchem hebben wij een gift ontvangen. Dit geld is gereserveerd voor de financiering 
van het project Jimmy Money. 
 
Van de Gemeente Doetinchem hebben wij een aanzienlijk bedrag gekregen als financiering voor 
uitgaven van het Doorbraakfonds. Het PAD administreert dit geld vanuit de samenwerkingsafspraken 
met de Stichting JOD. 
 
We danken Netsupport IDBS Leeuwarden voor het gratis ter beschikking stellen van de website. Ook 
dank aan Drukkerij Wink Doetinchem voor het gratis verzorgen van dit jaarverslag. 
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5.4. Financiën 

Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem 

Jaarrekening 2017         

BALANS per 31 DECEMBER 
    

2017 
 

2016 

Bezittingen      

Rekening courant bank 

  

     1.350 

 

     1.378 

Spaarrekening bank      28.654      9.116 

Vordering part. lening   -  - 

Totaal   €  30.004  €  10.494 

Eigen Vermogen 

     

Algemene reserve 
  

   7.847 
 

   8.694 

Schulden      

Schulden     

Vooruit ontvangen Jimmy Money      975    

Vooruit ontvangen Doorbraakfonds 20.000    

Vooruit ontvangen ondersteuning part.      732  700  

Vooruit ontvangen gemeente WIA      450  300  

Vooruit ontvangen subsidies 2017   800  

     22.157      1.800 

Totaal   €30.004  €10.494 
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Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem 

Exploitatie 2017 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN     

Baten 2017 2016 

Giften kerken ondersteuning particulieren  7.064  15.017 

Donatie Voedselbank    250 

Jimmy Money  200   

Cliëntgroepen SR     

Subsidie voor Cliëntgroep WI&A 1.050  1.200  

Subsidie voor Cliëntgroep Etniciteiten 1.000    

Subtotaal cliëntgroepen  2.050  1.200 

Diversen     

Donaties, giften en subsidie  1.370  1.725 

Onttrekking aan bestemmingsreserve     

Ontvangen rente  37  68 

Onttrekking aan bestemmingsreserve    1.0002 

   10.721  19.260 

Lasten     

Ondersteuning particulieren     

Uitgaven ondersteuning particulieren  7.064  16.333 

Overboeking saldo Voedselbank    250 

Cliëntgroep WI&A     

Presentiegelden cliëntgroep WI&A 1.000  1.100  

Retour gem. Doetinchem 950    

Onkosten PAD 100  100  

Subtotaal cliëntgroep WI&A  2.050  1.200 

Diversen     

Huisvesting 710  534  

Kosten PAD 1.545  2.032  

Subtotaal interne kosten PAD  2.255  2.566 

Toevoeging aan bestemmingsreserve     

Resultaat boekjaar  -847  -1.089 

  10.721  19.260 

 
  

                                                      
2 Reservering 10 jarig jubileum. 
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Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem 
Jaarrekening 2017 

TOELICHTING OP STAAT VAN  BATEN EN LASTEN   

 2017  2016 

Ondersteuning particulieren    

Saldo inkomsten en uitgaven   1.316 

    

Voedselbank    

Saldo inkomsten en uitgaven -  - 

    

Jimmy Money    

Saldo inkomsten en uitgaven -   

    

Cliëntgroep WI&A    

Saldo inkomsten en uitgaven -  - 

    

Huisvesting    

Huur 710  534 

    

Kosten    

Kantoorbenodigdheden PAD 38  128 

Telecommunicatie 357  386 

Representatiekosten 35  47 

Bankkosten 190  165 

Reiskosten 11  - 

Huishoudelijke uitgaven    

Kosten maatjes 700  1.200 

Overige lasten (jubileum) 313  206 

Subtotaal 2.355  2.132 

Doorberekend aan cliëntgroep WIA  -100  -100 

Totaal kosten 2.255  2.032 

    

TOELICHTING OP DE BALANS    

Algemene reserve 31 december 2016 8.694   

Resultaat 2017 -874   

Algemene reserve 31 december 2017 7.847   
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5.5. Contact 

 

 

06 - 52 22 57 63 
 
info@PADoetinchem.nl   
 
www.PADoetinchem.nl  
 
https://www.facebook.com/padoetinchem.nl/  

 
Statutair adres: Burgemeester Van Nispenstraat 9-21, 7001 BS Doetinchem 
Kamer van Koophandel: 09164591 
Belastingdienst - Fiscaal nummer (RSIN): 8173.10.320 
Rabobank IBAN Bankrekeningnummer: NL88RABO0128385634 Ten name van: PAD Doetinchem 
 
Het PAD is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat uw gift (onder 
voorwaarden) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. 
Giften altijd welkom! 
  

mailto:info@PADoetinchem.nl
http://www.padoetinchem.nl/
https://www.facebook.com/padoetinchem.nl/
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6. BRONNEN 

Geraadpleegde bronnen 

• De sociale staat van Nederland 2017, hoofdstuk 13 Nederland van 1990 tot nu – hoofdlijnen en 
slotbeschouwing. 

• Armoede en sociale uitsluiting 2018, CBS 2018. 

• Kwartaalrapportage Laborijn Q3, december 2017 

• Evaluatie van het armoedebeleid in de gemeente Doetinchem vanaf 2014-heden. Scope, maart 2017. 

• Armoedebeleid gemeente Doetinchem 2018-2022. 

• Beleidsregels armoedebeleid 2018-2022. Gemeente Doetinchem. 

• Uitvoeringsagenda armoedebeleid 2018-2022. 

• Regio in beeld, Achterhoek. UWV oktober 2017. 
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Bijlage 1. Tekst regeerakkoord oktober 2017 

 

Terugdringen van schulden en armoede 
Eén op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Daarnaast loopt een grote groep het risico om 
problematische schulden te krijgen. Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden 
terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen. 

• Schuldhulpverlening is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Via programmatische 
afspraken wenst het kabinet met gemeenten tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd 
schuldhulpverleningstraject te komen. Hierbij kunnen de volgende thema’s aan bod komen: 

o Verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden. 
o Beter samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen. 
o Voorkomen van uithuisplaatsingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn. 
o Ruimte geven aan gemeenten om op lokaal niveau met vernieuwende aanpakken en maatwerk 

te experimenteren. 

• De overheid heeft als schuldeiser een bijzondere verantwoordelijkheid om onnodige vergroting van 
schulden te voorkomen. De overheid dient de beslagvrije voet te respecteren. Om escalatie van schulden 
te voorkomen, wordt meer ingezet op direct contact met schuldenaren. De stapeling van boetes 
vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies wordt gemaximeerd. Mogelijkheden voor 
betalingsregelingen worden uitgebreid. 

• Bij incasso worden misstanden effectiever bestreden. De maximale incassokosten die in rekening mogen 
worden gebracht, worden gehandhaafd en er wordt bezien of het minimumbedrag omlaag kan. Er komt 
een incassoregister waarin incassobureaus worden opgenomen, die voldoen aan eisen met betrekking tot 
oprichting, bedrijfsvoering en opleiding. Indien een incassobureau te vaak de fout ingaat, wordt het 
beboet en verliest het de registratie. 

• Excessen in kredietverlening zullen worden tegengegaan, net als verdienmodellen waarbij hoge rentes 
mensen in de problemen brengen en de kosten van wanbetaling op de samenleving worden afgewenteld. 

• De juridische afhandeling van schulden wordt verbeterd. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden 
van een betalingsregeling te onderzoeken voor een zaak voor de rechter wordt gebracht. Er komt een 
experiment met een schuldenrechter, die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd behandelt. 
Gemeenten krijgen een adviesrecht in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind. 

• Met gemeenten en erkende vrijwilligersorganisaties wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk 
van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding. 

• Het kabinet zal extra middelen beschikbaar stellen voor het voorkomen van schulden en de bestrijding 
van armoede - in het bijzonder onder kinderen. 
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Bijlage 2. Overzicht kledingbanken 

 
 
 


