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Afkortingen

Voorwoord

Beste lezer,
Nu het land de corona crisis doormaakt, lijkt het een beetje wereldvreemd om over het PAD te schrijven. Maar ook
nu komen mensen in de acute financiële problemen. Een vangnet voor mensen die dreigen tussen wal en schip te
raken is des te belangrijker. En dan mogen we dankbaar zijn dat het PAD nog functioneert dankzij de inzet van onze
vrijwilligers.
Er is in 2019 veel gebeurd. Voorbeelden daarvan zijn nieuwe initiatieven rond statushouders, de gemeente die erkend
is voor bewindvoering, en de start van De Rondkomers; fantastisch. Maar ik hoor vanuit mijn omgeving ook wel eens
dat ik (te) negatief ben als het over de armoedebestrijding gaat. Dat lijkt een tegenstelling, maar ik zal proberen dat
uit te leggen. Want ondanks de vele goede activiteiten in Doetinchem, gaat het met de langdurige armoede (nog) niet
de goede kant op. En dan interpreteer ik armoede niet alleen als het hebben van weinig geld,
dat óók. Maar er is een grote groep mensen die onvoldoende meekomen. Ze staan om diverse redenen te veel aan de
kant.
Als eerste noem ik de schuldenproblematiek, een hardnekkig probleem. Landelijk wordt er vooral gewerkt aan de
achterkant, dat wil zeggen het verbeteren van de schuldhulpverlening. Dat gaat traag, maar stapje voor stapje zie
je verbeteringen. Echter, aan de voorkant wordt nog te weinig gedaan. Juist de mensen die een beroep moeten
doen op alle goedbedoelde regelingen snappen het vaak niet. Te veel en te ingewikkelde regels, onverwachte
terugvorderingen, enz. En dan beland je zomaar in onoplosbare schulden. Wij komen regelmatig mensen tegen die
om die reden geen gebruik maken van bepaalde regelingen!
Een achterliggende oorzaak, waar te makkelijk overheen wordt gewalst, is de grote mate van digitalisering van
onze maatschappij. Voor velen een zegen, zeker nu in tijden van crisis, maar voor anderen een probleem. Moeite
met lezen en schrijven en het missen van voldoende digitale vaardigheden rangeren een belangrijke groep naar de
zijlijn. Nederland scoort gemiddeld hoog t.a.v. digitale vaardigheden in vergelijking met andere Europese landen.
Maar laagopgeleiden en ouderen scoren veel lager dan het gemiddelde. En als ik dan in de krant lees dat een fors
percentage schoolverlaters onvoldoende leesvaardigheden heeft. Ja, dan stemt dat niet erg optimistisch; daar zou
echt meer in moeten worden geïnvesteerd. Het gaat om miljoenen mensen! Het afbouwen van de bibliotheken lijkt in
Nederland wel tot norm verheven …..
Het ging goed met de Nederlandse economie, veel mensen hebben (nog) werk. Maar de participatie van bepaalde
groepen blijft sterk achter. GGZ-cliënten, mensen met andere beperkingen en bepaalde groepen nieuwkomers staan
mijlenver af van arbeidsparticipatie zoals we die ‘economisch’ hebben gedefinieerd. Daarvoor oplossingen zoeken
blijft een belangrijke uitdaging.
Kortom, ondanks de vele goede initiatieven in Doetinchem, zijn we er nog niet. Mijn geloof inspireert me om te werken
aan een rechtvaardige samenleving, vanuit de visie dat ieder mens telt. Iedereen mag er zijn. En daar zet het PAD
zich met hartenlust voor in samen met u en vele partners. Bedankt!
Peter Bob Peerenboom, voorzitter
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1. Inleiding

Update: vermindering aantal terugvorderingen

In dit jaarverslag proberen wij een kort overzicht te geven
wat er rond de armoedebestrijding zoal is gebeurd.
Daarbij gaan we in paragraaf 2 in vogelvlucht langs
een aantal landelijke ontwikkelingen en een aantal
ontwikkelingen in Doetinchem passeren de revue.
Hoofdstuk 3 bevat een cijfermatig overzicht van de
individuele hulpverlening uitgevoerd door het PAD.
Er zijn dit jaar meer aanvragen binnengekomen; het
inrichten van het Doorbraakfonds is daar mede de
oorzaak van. Dat vertaalt zich ook in een hoger bedrag
aan directe hulpverlening (hoofdstuk 5).
Over het PAD als netwerkorganisatie leest u in hoofdstuk
4. Het PAD heeft mede het initiatief genomen tot het
oprichten van De Rondkomers, en voert daarvoor de
financiële administratie. Ook leest u in dit hoofdstuk wat
er is gerealiseerd van onze voornemens en waar we in
het komende jaar aan willen werken.
Namens het bestuur willen wij alle vrijwilligers, kerken,
gemeentelijke diensten, Buurtplein en vele andere
organisaties bedanken voor de samenwerking in het
afgelopen jaar. Dankzij die goede samenwerking is het
steeds weer een plezier om in de armoedebestrijding
actief te zijn.
Figuur 1.
Terugvorderingen KinderOpvangToeslag, HuurToeslag, ZorgToeslag en
KindGebondenBudget.
Het risico op schulden hangt voor een deel samen met ingrijpende
veranderingen in het leven (figuur 2). Als je iets overkomt en je hebt
een laag inkomen, raak je zomaar in de problemen. Dat wordt versterkt omdat mensen met een lager inkomen gebruik maken van meer
toeslagregelingen.

2. Algemene gegevens en beleid
In dit hoofdstuk nemen wij u mee in een aantal landelijke
ontwikkelingen. Daarna volgt een paragraaf over de
situatie in de gemeente Doetinchem.
2.1. Landelijke ontwikkelingen schuldhulpverlening
In het voorwoord hebben wij al aangegeven dat de
armoedeproblematiek vele facetten heeft, waarbij het
investeren aan de voorkant achterblijft bij het ontwerpen
van oplossingen aan de achterkant. En dat geldt zeker
voor de schuldhulpverlening.
Eén van de belangrijke oorzaken van de schuldenproblematiek is de ingewikkelde regelgeving. Te vaak
zagen we de afgelopen jaren toeslagen als bron van
schulden opduiken. Het is goed nieuws dat na jaren
nu op landelijk niveau ook wordt nagedacht over de
regelgeving.
Het kabinet heeft in januari 2020 aangegeven te werken
aan het beëindigen van het huidige toeslagensysteem.
Voor het volgende kabinet bereidt zij een alternatief
voor (https://nos.nl/artikel/2319646-rutte-wil-af-vanhet-toeslagensysteem-kabinet-gaat-alternatievenvoorbereiden.html). In een Kamerdebat over het
onderwerp werd de koerswijziging meegedeeld.
Overigens laten de landelijke statistieken momenteel ook
een structurele daling zien van het aantal en de hoogte
van de schulden bij de diverse regelingen (figuur 1).

Figuur 2.
Het risico op schulden samenhangend met inkomen en belangrijke
gebeurtenissen.
Noot: Risico ten opzichte van werknemer met een gestandaardiseerd besteedbaar
inkomen van 30.000 euro. De risicofactoren zijn berekend voor een laag opgeleide
dertiger zonder vermogen; met andere persoonskenmerken zijn de resultaten
vergelijkbaar.
Bron: CBS Microdata, Stelsel van Sociaal-statitische Bestanden / ESB.
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Risico om in de wettelijke schuldsanering terecht te komen
naar levensgebeurtenis

•	Op dit moment communiceren hulpverleners en

Positief nieuws
Zijn er eenmaal schulden, dan kan je makkelijk verzuipen.
Maar er zijn de afgelopen tijd veel initiatieven geweest om
het een en ander aan te pakken.
In de eerste plaats de vroegsignalering en het verbeteren
van de gegevensuitwisseling. Het wetsvoorstel tot wijziging
van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve
van de uitwisseling van persoonsgegevens is begin april
2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Zorgverzekeraars, woningcorporaties en energie- en
waterleveranciers kunnen nu zonder toestemming van hun
klant diens contactgegevens doorgeven aan de gemeente.
Ambitieuze gemeenten kunnen daarnaast ook meldingen
ontvangen van partijen zoals SVB, telecombedrijven, UWV,
CJIB, incassobureaus, pensioenfondsen, verzekeraars en
postorderbedrijven. 1

schuldeisers nog op veel verschillende manieren om
een schuldregeling tot stand te brengen: brieven,
e-mails, portals, webformulieren. Ook is de werkwijze
vaak niet goed op elkaar afgestemd. Daarom heeft de
NVVK de afgelopen twee jaar gewerkt aan één manier
van digitaal communiceren tussen schuldhulpverleners
en schuldeisers. Samen met VNG werkt de NVVK aan
de landelijke implementatie van het Schuldenknooppunt
in 2021. Om dit soepel te laten verlopen gaat een
startgroep voor 1 juli 2020 het Schuldenknooppunt
alvast in gebruik nemen.
•	Het collectief schuldregelen, hierbij wordt afgestapt
van het versturen van brieven per schuld. De gemeente
wisselt overzichten uit per schuldeisende partij voor alle
ingeschreven cliënten gezamenlijk. De schuldeisende
partij gaat op basis van gemaakte afspraken met de
gemeente vooraf akkoord met de schuldregeling. Het
overzicht laat het uiteindelijke aflossingspercentage
zien en het bedrag per cliënt. Deze collectieve
afspraken worden te zijner tijd ook opgenomen in het
Schuldenknooppunt waar de NVVK met de VNG aan
werkt. Daarbij wordt toegewerkt naar de invoering van
een landelijk garantiefonds saneringskrediet. De werking
daarvan wordt uitgelegd in figuur 3.

Andere (voorgenomen) verbeteringen zijn o.a.

•	De inwerkingtreding van de noodstopprocedure
geldelijke sancties van het CJIB.

•	Het maximeren van de reactietermijn van schuldeisers

zodat sneller een schuldregeling kan worden ingevoerd;
de Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen
die nu bij het ministerie ligt voor verdere uitwerking.
•	In een andere motie vraagt de Tweede Kamer te
onderzoeken of weigerachtige schuldeisers gedwongen
kunnen worden akkoord te gaan als voor 75% van het
totale schuldbedrag een akkoord is bereikt met de
betrokken schuldeisers.
•	Overheidsorganisaties sluiten aan op het beslagregister
en gaan met gerechtsdeurwaarders informatie
uitwisselen over beslagen en verrekeningen. Dit staat
in een wetsvoorstel dat ter consultatie ligt tot 25 maart
2020. In het CBS-dashboard kan je zien hoeveel
inwoners schulden hebben bij de in het wetsvoorstel
bedoelde overheidsorganisaties: Belastingdienst, CAK,
CJIB, DUO, SVB en/of UWV.
•	De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet heeft
al in maart 2017 in het Staatsblad gestaan. De
invoeringsdatum was al uitgesteld van 1 januari 2019
naar 1 januari 2021. Hopen dat die datum in ieder geval
wordt gehaald…...

1 Amargi - een project van Goede Gieren - maakt afspraken met deze partijen.
Gemeenten kunnen daarop kosteloos meeliften en hoeven dus niet zelf convenanten
te sluiten.

2.2. Armoede in Nederland
Het risico op armoede (laag inkomen) stabiliseert zich rond
de 7,9% en het langdurig laag inkomen op 3,3%. In figuur
4 zien we over de jaren 2019-2020 een daling, maar dat
betreft een schatting van het CBS. Door de coronacrisis zal
in werkelijkheid het percentage in 2020 vrijwel zeker weer
oplopen.
Enkele risicofactoren voor armoede zijn nieuwkomers
(met name Syrische en Eritrese huishoudens),
eenoudergezinnen, alleenstaanden tot de AOW-leeftijd en
huishoudens met bijstand.
Het armoederisico onder huishoudens met vooral bijstand
als inkomstenbron neemt over de jaren toe (figuur 5).
Door allerlei voorzieningen voor gezinnen met kinderen,
neemt het armoederisico van eenoudergezinnen met een
laag inkomen af (figuur 6). Echter, het risico op armoede
voor alleenstaanden met een langdurig laag inkomen
neemt langzaam toe. Met name oudere werkelozen in de
leeftijd van 55-65 jaar komen moeilijk weer aan het werk.
Vaste lasten zoals woonlasten, energie, water,
verzekeringen en belastingen leggen beslag op 48% van
de totale maandelijkse uitgaven van huishoudens met een
(langdurig) laag inkomen (figuur 7). Bij huishoudens met
een hoger inkomen vormen de vaste lasten een derde deel
van de uitgaven.
Dat een laag inkomen grote gevolgen heeft voor het
bestedingspatroon blijkt ook uit de volgende figuur. Meer
dan de helft van de gezinnen met een laag inkomen kan
niet jaarlijks op vakantie en heeft problemen met het kopen
van nieuwe kleren (figuur 8).
6

Figuur 6.
Armoederisico onder alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Figuur 4.
Huishoudens met (langdurig) laag inkomen.

Figuur 7.
Bestedingspatroon van huishoudens, 2015.

Figuur 5.
Armoederisico onder huishoudens met vooral bijstand.

Figuur 8.
De financiële beperkingen in gezinnen met minderjarige kinderen, 2019.
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Figuur 3.
Werking schuldenknooppunt.

2.3. Ontwikkelingen in Doetinchem
Vergelijking Nederland met Doetinchem
Bijlage 1 bestaat uit een overzicht van een aantal
statistieken van het CBS over werk en inkomen (bron:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/).
Opvallende zaken zijn onder andere dat we in Doetinchem
meer banen hebben dan gemiddeld, en minder personen
en huishoudens in de bijstand. Het aantal huishoudens in
langdurige armoede van 3.3% is gelijk aan het landelijke
gemiddelde.
Onderstaande gegevens over de armoedebestrijding in
Doetinchem komen uit de verslaglegging van het Bureau
voor Financiële Ondersteuning (BvFO) van de Gemeente
Doetinchem (figuur 9 hieronder).
De deelname aan regelingen (Meedoenarrangement,
Schulddienstverlening) neemt nog gestaag toe. Echter, het
aantal inwoners waarvoor vergoeding wordt verstrekt voor
bewindvoering (Bijzondere bijstand) neemt nog niet af.
Medio 2019 is de gemeente zelf gestart met de uitvoering
van beschermingsbewind voor bepaalde groepen.
De instroom bij bureau BvFO blijft achter bij de prognose
(50 meer intakes dan in 2018), maar wel is een fors aantal
jongeren bereikt.
De verslaglegging over het armoedebeleid is een
goede afspiegeling van het jaarplan 2019. Zes van de
9 geformuleerde speerpunten zijn ook daadwerkelijk
gerealiseerd (figuur 10).
Meedoenarrangement
Uit het grafiekje met deelnemers (figuur 12) is op te maken
dat het aantal kinderen en volwassen die gebruik maken
van het arrangement groot is. Echter, de deelname van
55-plussers en de groep van 67 jaar en ouder blijft duidelijk
achter.
Het BvFO heeft haar producten verder uitgebreid (figuur
13). Voor 15 personen wordt nu beschermingsbewind
uitgevoerd. Ook wordt structureel meer ingezet op
financiële zelfredzaamheid en nazorg als dat noodzakelijk
is (figuur 14).

Figuur 10.
Behaalde speerpunten. Drie speerpunten lopen door naar 2020 (fig.11).

Armoedebeleid in het algemeen

Figuur 9.
Algemene cijfers Gemeente Doetinchem

Figuur 11.
Speerpunten doorlopend naar 2020.
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Figuur 13.
Producten schulddienstverlening

Figuur 12.
Deelname Meedoenarrangement.
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Figuur 14.
Route naar financiële zelfredzaamheid.

3. Acute hulpverlening 2019
Het aantal cliënten dat het PAD in 2019 voor het eerst
benaderde bedroeg 103 (88 in 2018). De 25 aanvragen
voor ondersteuning vanuit het Doorbraakfonds zijn in deze
verslaglegging meegenomen. De toename van het aantal
aanvragen is daarmee volledig te verklaren vanuit de
toenemende vragen van jongeren. Overigens komt de oude
indeling van onze statistieken niet meer goed overeen met
de huidige praktijk. De cijfers over het type gevraagde en
verstrekte hulp geven slechts een globale indruk.
3.1. Waar komen onze cliënten vandaan?
De postcodegebieden zijn ingedeeld naar wijken met
buurthuizen - de uitvalsbases van de buurtcoaches.
Naar wijk verdeeld, zien we vooral een toename in de
postcodegebieden 7003 t/m 7006 (figuur 15).

Figuur 15.

3.2. Met welke hulpvraag komen cliënten bij ons?
Opvallend is het afwezig zijn van aanvragen rond schulden/
financiën. Een goede zaak, omdat het PAD hiervoor
slechts incidenteel een oplossing kan bieden. Het aantal
huisinrichtingen en behoefte aan huisraad is fors gestegen.
Deels wordt dit veroorzaakt door een toename van
aanvragen van statushouders. Zij missen vaak het lokale
netwerk om hen hierin concreet te ondersteunen (figuur 16).
3.3. Hoe komen de cliënten met ons in contact?
Het aantal aanvragen via de buurtcoach neemt nog steeds
toe. Ook doorverwijzing door andere hulpverleners neemt
toe. Vluchtelingenwerk Oost Nederland en het Stichting
Jongeren Opvang Doetinchem verwijzen regelmatig door.
Opvallend is wel dat slechts éénmaal een doorverwijzing
heeft plaatsgevonden vanuit een school, ondanks het feit
dat alle scholen geïnformeerd zijn over het bestaan van het
Doorbraakfonds (figuur 17).

Figuur 16.

3.4. Welke vorm van hulp werd verleend?
In het kader van het Doorbraakfonds zijn 25 aanvragen
financieel ondersteund. Het betreft vooral leefgeld, huur,
studiemateriaal en kosten gezinshereniging.
De aanvragen voor de Voedselbank Doetinchem betreffen
alleen de zorg voor een noodpakket en de inschrijving voor
de eerste drie maanden. Reguliere verlengingsaanvragen
lopen allemaal via de buurtcoach Doetinchem of het
sociaal team Bronckhorst (figuur 18).

Figuur 17.

Figuur 18.
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4. Activiteiten samen met onze partners
het mogelijk is deze kapotte fietsen op een relatief simpele
en goedkope manier op te knappen.

Het PAD wil een plek bieden aan alle organisaties en
instellingen die zich bezighouden met armoedebestrijding.
PAD wil zo in gesprek blijven met de Voedselbank, de
Kledingbank, de MiniMannaMarkt, Present en andere
initiatieven op dit gebied. Ook hebben wij contacten met
diverse fondsen in Doetinchem: Vromen Gravelijn fonds,
Gasthuisfonds, en het IJsselkring Kinderfonds. Sinds
afgelopen jaar is het PAD ingeschreven bij het Nationaal
Fonds Kinderhulp en lid van de Alliantie Kinderarmoede.
Tevens is het PAD medeoprichter van de Rondkomers
(paragraaf 4.1).

Netwerk
Het PAD ondersteunt initiatieven van mensen met weinig
inkomen, niet zozeer met geld, maar door het inbrengen
van ons netwerk. Mensen en organisaties verbinden is ons
credo.
De voorzitter is lid van de adviesraad van de sociale
coöperatie Katapult en co. Het biedt een stimulerende
plek aan mensen met een uitkering die een eigen bedrijf
willen opstarten en die daarbij gebaat zijn bij enige vorm
van ondersteuning. In 2020 zal getracht worden het
aantal deelnemers actief uit te breiden en de startende
ondernemingen meer structureel te begeleiden. Daarbij
wordt samenwerking gezocht met de Stadskamer, het UWV
en Laborijn.

Spaarfonds gezinshereniging
Het afgelopen jaar zijn er regelmatig contacten geweest
met Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Eén
van de onderwerpen was het beleidskader statushouders
van de Gemeente Doetinchem. Het is positief dat allerlei
organisaties die zich met statushouders bezighouden
elkaar regelmatig ontmoeten middels het Platform
Nieuwe Nederlanders. Een knelpunt waarmee jongere
statushouders regelmatig worden geconfronteerd is de
financiering van de gezinshereniging. Het betreft enerzijds
kosten voor de procedure bij het COA, anderzijds de
feitelijke reiskosten op het moment dat een vergunning
is verleend. Vaak moet dan binnen enkele weken de
gezinshereniging ook daadwerkelijk plaatsvinden anders
verloopt de vergunning. Recentelijk heeft het PAD in
samenwerking met St. Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
en St. Lindenhout de mogelijkheid uitgewerkt, dat
statushouders een spaarpotje creëren. Hierdoor worden
jongeren aangespoord zich in te spannen om te sparen; in
sommige gevallen kan dan onder bepaalde voorwaarden
een verdubbeling van het gespaarde bedrag plaatsvinden
door de vaste partners van het PAD. Een
eerste spaarder heeft zich gemeld.

Voor cliënten van de Stadskamer is ook in 2019 met succes
gezocht naar sponsoring van hun vakantieweekend in
september.
Met de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD) is
sinds 2017 een samenwerking aangegaan ten behoeve van
het beheer van het Doorbraakfonds.
Via het lidmaatschap van de Cliëntgroep Werk, Inkomen
& Armoedebestrijding is het PAD vertegenwoordigd in
de Sociale Raad van Doetinchem. Dit heeft onder andere
geleid tot een ongevraagd advies van de SR aan het
college van B&W over vrijwilligerswerk, over Laborijn en
over het armoedebeleid. In dat laatste advies is nog eens
uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de groepen die
onvoldoende gebruik maken van het Meedoenarrangement
(ouderen, mantelzorgers en mensen met een licht
verstandelijke beperking).

Vakantietas
Het PAD is gastlid van het Diaconaal
Platform Doetinchem (http://www.
diaconaalplatform-doetinchem.nl/). Het project vakantietas
heeft in 2019 een vervolg gekregen. Trekker was dit jaar
Lionsclub Isala. In samenwerking met andere organisaties
is aan totaal 29 gezinnen met 62 jongeren een tas
uitgereikt. Lionsclub Isala heeft ook voor 2020 toegezegd
de organisatie op zich te nemen. In eerste instantie was het
de opzet de tas uit te delen aan kinderen in de knel, die niet
onder het Meedoenarrangement vallen. In het kader van de
bezuinigingen zal het Meedoenarrangement in 2020 géén
extra activiteiten in de zomerperiode organiseren. Daarom
is het van belang dat onze maatschappelijke partners
extra alert blijven op gezinnen die wel een extraatje
kunnen gebruiken in die periode. Door het samenbrengen
van een aantal ideeën is het waarschijnlijk mogelijk om
in ieder geval voor de kinderen van de gezinnen bij de
Voedselbank iets extra’s te doen.
Fietsen
Regelmatig krijgen wij aanvragen over de aanschaf van
fietsen. Om hier meer structureel een oplossing voor te
vinden hebben wij momenteel van BUHA de toezegging
dat zij het PAD fietsen kan leveren die in de openbare
ruimte zijn opgeruimd. Wij zijn nu aan het inventariseren of
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Overleg gemeente
In het najaar van 2019 is het structurele overleg tussen PAD
en de wethouder met het armoedebeleid in zijn portefeuille
hervat. Onderwerpen die besproken zijn, waren onder
andere de subsidie voor de Voedselbank, de financiering
van het Doorbraakfonds, perikelen rond bewindvoerders
die hun cliënten in de kou laten staan, de bezuiniging van
€100.000,- van de gemeente op het armoedebeleid, de
financiering van de kosten voor gezinshereniging en het
duurzaamheidspakket voor minima. Ook kwamen een
aantal knelpunten rond de administratieve afwikkeling van
deelname aan het Meedoenarrangement aan de orde.

4.1. De Rondkomers
Voor 2020 staan voor het jongerenproject nog meerdere
nieuwe activiteiten gepland:
1.	Het vormgeven van een YouTube kanaal, waarin op
heldere wijze bepaalde thema’s aan bod komen rond
schulden, het uitgeven van geld, het huren van een
kamer, je zorgverzekering afsluiten, enz. Het YouTube
kanaal moet het lesprogramma op de scholen gaan
ondersteunen, zodat na een eerste inleiding periodiek
aandacht kan worden gevraagd voor bepaalde thema’s.
2.	Eén van de deelnemende scholen interesseren een
project ‘jongeren en armoede’ op te zetten. Daarbij kan
de school gebruik maken van ‘Speaking minds’, een
methode ontwikkeld door Save the Children, Defence for
Children en Stimulanz (www.speakingminds.nl).
3.	Het ontwikkelen van diverse PR-activiteiten om jongeren
op de problematiek te wijzen en hen te stimuleren op
tijd hulp te zoeken. Daarbij zullen bestaande groepen
jongeren verder worden betrokken.

De Rondkomers is de naam van de
nieuwe coalitie die eind 2018 tot stand is
gekomen.
Oprichters zijn de Gemeente Doetinchem, het Buurtplein,
Laborijn, het UWV en het PAD. Recentelijk zijn daar als
partners Rabobank de Graafschap en BV De Graafschap
aan toegevoegd. Het PAD verzorgt de financiële
administratie voor De Rondkomers. De inkomsten en
uitgaven staan verantwoord in hoofdstuk 5.
Dankzij de bijdragen van meerdere organisaties heeft de
coalitie een aantal activiteiten kunnen opstarten.
Samen streven De Rondkomers naar zo min mogelijk
financiële zorgen voor alle Doetinchemmers. Dit wordt
gedaan door themagericht projecten en initiatieven op
te zetten en zoveel mogelijk mensen en organisaties
te betrekken. Zij willen het taboe op financiële zorgen
doorbreken, meer mensen in beweging krijgen en eerder
helpen.

Project volwassenen
Door samenwerking met het bedrijfsleven kunnen zij
worden geïnformeerd over de bestaande hulpverlening; ook
kunnen werknemers met schulden en/of loonbeslag op tijd
naar de gemeente door worden verwezen. Voor dit project
is een projectgroep opgezet. Vanaf februari 2020 is er
binnen de gemeente een hbo-student aanwezig die in het
kader van een stage een inventarisatie gaat uitvoeren naar
de behoefte van werkgevers aan ondersteuning. Dit moet
uitmonden in een concreet actieplan. Werknemers in de
schulden zijn voor werkgevers een behoorlijke kostenpost.

Project jongeren en geld
In 2019 is het project jongeren en geld opgestart.
De insteek is gericht op preventie van schulden bij jongeren
tussen de 16-18 jaar in Doetinchem.
Concreet zijn 3 invalshoeken gekozen:
1.	Het verbeteren van de kennis over de verplichtingen op
het moment dat een jongere 18 jaar wordt.
2.	Het verlagen van de drempel om geldproblemen
bespreekbaar te maken.
3.	Het vergroten van de vaardigheden om met een
(huishoud-)budget om te gaan.

Knelpunt
Door de partners van De Rondkomers wordt actief
samengewerkt. Medewerkers van de partners zijn
enthousiast en worden zonder verdere kosten ingezet voor
de activiteiten van de coalitie. Echter, De Rondkomers
hebben een aantal structurele kosten die niet worden
gefinancierd. Ook zijn er geen algemene middelen
beschikbaar voor PR. Dat remt het werven van fondsen bij
derden waarbij vaak een deel eigen financiering vereist is.
.

Binnen het project zijn meerdere activiteiten parallel
opgestart:
a)	Het opzetten van een theaterstuk door het jongeren
toneelgezelschap Grid Goud van de Gruitpoort.
Het theaterstuk is bedoeld als de start van een
lesprogramma op alle middelbare scholen in
Doetinchem. Het stuk is inmiddels 6 keer opgevoerd.
Alle scholen worden nogmaals benaderd om met
groepen te komen deelnemen.
b)	Het produceren van een zestal korte filmpjes die in grote
lijnen de problematiek schetsen; ze kunnen worden
gebruikt in het lesprogramma of op ouderavonden.
c)	Het in elkaar zetten van een lesprogramma
waarbij een pool van inleiders is opgezet die
kunnen worden ingehuurd door een school die
ondersteuning wenst. Binnen het lesprogramma
zit ook een toets.
d)	Er is een algemene website van De Rondkomers
ontwikkeld; binnen de website is een geldwijzer
18+ opgezet die jongeren informeert wat ze
moeten doen op het moment dat ze 18 jaar
worden https://www.derondkomers.nl/bijna-18/.
e)	Alle jongeren die 18 jaar worden krijgen vanaf
januari 2020 van de gemeente een kaart met
QR-code om naar de website te gaan en daar
de 18+ wijzer te raadplegen. Hierin is een quiz
verwerkt die bij goede beantwoording recht
geeft op een aantal kortingsbonnen en het
gratis bijwonen van een wedstrijd van BV De
Graafschap.
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4.2. Terugblik op onze beleidsvoornemens voor 2019
•	Vereenvoudiging deelname aan activiteiten

In deze paragraaf beschrijven wij wat er van onze
voornemens voor 2019 is gerealiseerd.

Meedoenarrangement; inzicht krijgen in percen-tage
deelname per doelgroep: een belangrijk deel van de
deelnemers wordt tegenwoordig aan het einde van het
jaar weer automatisch ingeschreven voor het volgende
jaar. Voor sommigen blijft de digitale wereld een
drempel. Er zijn verschillende mogelijkheden ingericht
om ouderen te ondersteunen bij de aanmelding. Naast
de gebruikelijk loketten zoals het formulierencafé heeft
het Meedoenarrangement zelf een spreekuur ingericht
waarbij ze mensen helpen met aanmelden, etc. De
deelname van ouderen blijft echter onder de maat.
Voor zover de gemeente kan inschatten (onderzoekjes/
initiatieven) heeft dit niet met het Meedoenarrangement
te maken, maar meer aan de behoefte van het meedoen.

•	Aandacht vragen voor de preventie van schulden

bij statushouders: de Sociale Raad heeft advies
gegeven over het nieuwe beleid van de gemeente
(beleidskader en uitvoeringsagenda statushouders).
Het BvFO van de Gemeente maakt onderdeel uit van de
uitvoeringsagenda en krijgt met de invoer van de nieuwe
wet meer mogelijkheden om deze groep te ondersteunen.

•	Het actief deelnemen en verder vormgeven van

de coalitie tegen de armoede, uitvoeren van het
jongerenproject. Opzetten van activiteiten rond
volwassenen - werk - schulden - digitale vaardigheden:
dit is grotendeels gerealiseerd, zie paragraaf 4.1.

•	In samenwerking met Platform Meedoen en

Ondersteuning, SR en Laborijn formuleren van de status
van ‘vrijwilligerswerk’ door mensen in de bijstand: over
dit onderwerp zijn meerde-re contacten geweest en
de SR heeft in mei een ongevraagd advies aan het
College van B&W gegeven. In het voorjaar 2020 is deze
discussie over vrijwilligerswerk weer vlot getrokken
tussen gemeente, Laborijn en SR.

•	Volgen van de pilot rond financiële dienstverlening in

de wijkcentra: Buurtplein heeft het functioneren in Wehl
en het Noorderlicht geëvalueerd. Door bezuinigingen
en heroriëntatie van het werk van Buurtplein is nog
onduidelijk in hoeverre deze pilot wordt uitgebreid naar
alle buurtcentra. Als na de coronacrisis de buurtcentra
weer opengaan komt Buurtplein met een nieuwe indeling
van haar spreekuren.
	Voor de goede orde, de hulpverlening van Buurtplein
gaat tijdens de crisis ‘gewoon’ door, alleen de fysieke
centra zijn gesloten.

•	Vervolgen van de discussie met de gemeente over de

laagdrempelige toegang van de wijk-centra: dit blijft
een heikel punt, zeker nu het Buurtplein financieel onder
druk staat en ook op dat terrein bezuinigingen moet
doorvoeren.

•	Promoten Doorbraakfonds en garanderen structurele

•	Waarborgen ondersteuning van mensen met

financiering: het Doorbraakfonds raakt hoe langer hoe
meer bekend. Er zijn relatief weinig jongeren die zich
direct melden. De gemeente heeft begin 2020 een
subsidie verstrekt. Structurele financiering blijft echter
een aandachtspunt.

vragen op het terrein van de sociale zekerheid en
arbeidsongeschiktheid: de gemeente vindt dit géén
prioriteit en heeft hiervoor geen spe-ciale voorziening
getroffen.

4.3. Voornemens PAD 2020
PAD heeft voor het jaar 2020 de volgende speerpunten:

•	Uitwerken fietsenproject BUHA in samenwerking met een

•	Financiering van het Doorbraakfonds op een meer

organisatie die ze kan opknappen. We zullen nagaan in
hoeverre hierbij de opleiding tot fietstechnicus (Cycle
Hub) van Werk-Raat kan worden betrokken.
•	Herhalen project ‘Vakantietas’ in samenwerking
met Lionsclub Isala, groepen vanuit de kerken en
Present. Het Meedoenarrangement zal dit jaar in
de vakantieperiode géén extra aanbod formuleren
voor deelnemende kinderen. Het PAD verkent of de
samenwerking verbreed kan worden met andere
Lionsclubs, het Diaconaal Platform en de Voedselbank
om dit jaar meer kinderen te bereiken.
•	Meedoenarrangement voor Ouderen. Overleg van het
PAD met het Diaconaal Platform om een actie rond
voorlichting en PR binnen de kerken te starten. Kerken
bereiken een belangrijk deel van deze doelgroep. De
gemeente is ook bezig het pakket voor ouderen uit te
breiden en onderhandelt over gratis bellen.

structurele basis blijft een aandachtspunt.

in samenwerking met de partners in het Diaconaal
Platform Doetinchem.
•	Een onderzoek te doen naar de vraag waarom ouderen
gebruik maken van de Voedselbank. Normaal gesproken
zou dat toch niet moeten. Zijn het de hoge vaste lasten
of zijn er andere redenen? De gemeente weet via de
SVB dat er 30 ouderen zijn in Doetinchem met loonbeslag (op de AOW).
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•	Actieve participatie in De Rondkomers.
•	De mogelijkheid nagaan formulierenbrigades te creëren

5. Personeel Organisatie en Financien
5.1. Bestuur
In 2019 is de personele samenstelling van het bestuur niet
gewijzigd. Begin 2020 is Hilde Bouwers toegetreden tot het
bestuur om zich te oriënteren op het coördinatorschap.
Aanvragen die binnenkomen worden door het secretariaat
ingeschreven in ons online klantenbestand. Henk van de
Berg fungeert voor de aanvragen als eerste aanspreekpunt
en verdeelt het werk tussen de coördinatoren.

de gemeente Doetinchem. In 2019 heeft de Gemeente
geen geld in het fonds gestort. Recentelijk (maart 2020) is
een bedrag van €3.500,- ontvangen. Dit dekt echter niet
alle uitgaven; hierdoor blijft het voortbestaan van het fonds
onzeker.
Van de diaconie van de Protestantse Gemeente
Doetinchem en van de gemeente Doetinchem (Platform
Meedoen en ondersteuning) ontvangen wij jaarlijks subsidie
voor de bureaukosten van het PAD.

Het bestuur bestond op 31 december 2019 uit:
- Peter Bob Peerenboom, voorzitter
- Corrie van Bennekom, secretaris
- Wim Rodenburg, penningmeester
- Wim de Blok, bestuurslid
- Nelly de Vries, bestuurslid
- Martin Liefrink, bestuurslid
- Henk van den Berg, coördinator
- Ton van Heteren, coördinator
- Ad Bouman, coördinator
- Gert Lotterman, coördinator
- Wim Bot, erelid.
Overige vrijwilligers:
-	Els Lotterman, diaken van de Prot. Gem. Doetinchem.

5.3. De Rondkomers
Het PAD voert voor De Rondkomers de financiële
administratie. Als ANBI-geregistreerde stichting kan het
PAD een beroep doen op gelden van derden. Het eerste
jaar van De Rondkomers hebben diverse fondsen het
mogelijk gemaakt om een groot project voor jongeren te
starten. De jaarrekening van het PAD toont op kasbasis de
verschillende inkomsten en uitgaven.
Voor De Rondkomers zelf is een apart financieel overzicht
opgesteld per 1-4-2020, inclusief toegezegde bedragen
en aangegane verplichtingen (bijlage 2). Het IJsselkring
Kinderfonds is akkoord gegaan met de reallocatie van
hun bijdrage, waardoor ook de app/18+wijzer en de
toneelvoorstelling zijn gefinancierd.

5.2. 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 van de Nederlands
Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeente
een financiële bijdrage gekregen. Deze 5 kerken hebben
het gezamenlijk mogelijk gemaakt dat wij in 2019 alle
aanvragen hebben kunnen honoreren. Het totale bedrag
aan hulpverlening is iets toegenomen van €8.295,- naar
€9.236,-.
Vanuit het Doorbraakfonds is voor een bedrag van
€8.517,- aan hulp verleend. Het geld daarvoor komt van

5.4. Jaarrekening
Van oorsprong is het PAD opgezet door betrokken leden
uit diverse kerken. De acute noodhulp van het PAD is
neutraal en voor iedereen. Echter een belangrijk deel van
onze financiële middelen komen uit de bijdragen van de
kerken. Meer recentelijk is daaraan het Doorbraakfonds
toegevoegd, gefinancierd vanuit de gemeente.
Het PAD voert voor twee cliëntgroepen (Werk Inkomen &
Armoedebestrijding en Niet Westerse Immigranten) van de
Sociale Raad de financiële administratie. De cijfers daarvan
zijn apart verantwoord in het overzicht.
Het destijds ontvangen geld voor Jimmy Money is
herbestemd voor De Rondkomers, die in hun eerste jaar
een groot project voor jongeren zijn gestart.
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Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem Jaarrekening 2019
BALANS PER 31 DECEMBER
				
		2019		2018
Bezittingen
			
- Rekening courant bank		
- Spaarrekening bank		

5.499		
26.666		

1.010
24.663

Totaal		€ 32.165		€ 25.672
Eigen Vermogen

			

Algemene reserve:		8.145		7.642
- Gelabelde gelden				
- Vooruit ontv. Jimmy M/Rondkomers
17.553 		
3.145
- Vooruit ontvangen Doorbraakfonds
3.671		
12.188
- Vooruit ontvangen ondersteuning part.
2.305 		
1.827
- Vooruit ontvangen gemeente WI&A
491		
870
		24.020		18.030
Totaal		€ 32.165		€ 25.672

EXPLOITATIE 2019

		2019		2018
Baten
- Giften kerken ondersteuning particulieren		
9.713		
8.295
- Doorbraakfonds ondersteuning particulieren		
0		
7.813
- Jimmy Money/De Rondkomers		
31.700		
- Cliëntgroepen WI&A en NWI				
- Subsidie van SR voor Cliëntgroep WI&A
900		
1.000
- Subsidie van SR voor NWI
930		
880
- Subtotaal cliëntgroepen		
1.830		
1.880
- Diversen				
- Donaties, giften en subsidie
1.865			
2.130
- Administratiekosten WI&A
100			
9
- Ontvangen rente
3			
		1.968		
		
		45.211		20.126
Lasten
- Ondersteuning particulieren				
- Uitgaven ondersteuning particulieren		
9.236		
8.295
- Doorbraakfonds ondersteuning particulieren		
8.517		
7.813
- Jimmy Money/De Rondkomers		
17.293		
- Cliëntgroep WI&A				
- Presentiegelden cliëntgroep WI&A
1.309		
950
- Retour gem. Doetinchem
800		
830
- Onkosten PAD
100		
100
- Subtotaal cliëntgroep WI&A		
2.209		
1.880
- PAD				
- Huisvesting
600		
817
- Diversen PAD
864		
1.526
- Subtotaal interne kosten PAD		
1.464		
2.343
- Toevoeging aan bestemmingsreserve				
- Resultaat mutaties gelabeld geld		
5.990		
- Resultaat boekjaar PAD		
503		
-205
		
		
€ 45.212		
€ 20.126
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Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem Jaarrekening 2019
Staat van Baten en Lasten		

5. Vervolg Personeel Organisatie en Financien
Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem Jaarrekening 2019
Toelichting op de staat van Baten en Lasten

JAAREKENING 2019
			

2019
2018
Huisvesting			
- Huur
600
817
			
Kosten			
- Kantoorbenodigdheden PAD
0
200
- Telecommunicatie
401
417
- Representatiekosten
130
815
- Bankkosten
196
193
- Overige lasten (jubileum)
137		
- Subtotaal
1.464
2.443
- Doorberekend aan cliëntgroep WI&A
-100
-100
- Totaal kosten
1.364
2.343
			
Toelichting op de balans
- Algemene reserve 31 december 2018
7.642
7.847
- Resultaat 2019
503
205
- Algemene reserve 31 december 2019
8.145
7.642

Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem Jaarrekening 2019
Specificatie De Rondkomers

			

Resultaat 		
- Algemeen
€ -1.666,- Toneel
€ 4.840,- Film
€10.249,- App/website/boekje
€ 4.129,- YouTube kanaal
PM
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€ 17.553,-

6. Bronnen
• www.waarstaatjegemeente.nl
•	https://martijnschut.blog/2020/02/13/wet-stroomlijningketen-voor-derdenbeslag/

•	Stimulanz, ‘Samenspel landelijk en gemeentelijk
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inkomensbeleid: een onderzoek naar de armoede-val’.
J. Nuyten, oktober 2019
•	CBS, ‘Hoe is de financiële welvaart verdeeld?’,
M. vd Brakel & K.Gidding, Statistische trends 2019.
•	CBS, ‘Raming aantal personen/huishoudens onder de
lage-inkomensgrens 2019 en 2020’. M. de Haard,
P. Koot, A. Lemmens, december 2019.
•	NIBUD, ‘Hoe gaan mensen om met hoge woonlasten?’
M. Verberk, M. Warnaar, J. Bos, september 2019.
•	Wat levert thuisadministratie op? Onderzoek naar
ondersteuning door vrijwilligers aan hulpvragers met
administratieve en/of financiële problemen. LSTA, januari
2020.
•	Noodstopprocedure geldelijke sancties. Brief Min. van
Justitie en Veiligheid aan Tweede Kamer, 4-2-2020.
•	Rapport ‘Invorderen vanuit het burgerperspectief’,
nationale ombudsman, februari 2019.
•	Jaarverslag armoedebestrijding 2019,
Gemeente Doetinchem.
•	CBS Digitale vaardigheden; https://www.youtube.com/
watch?v=FoLOZEEsaNQ&feature=emb_title
•	CBS Armoede & sociale uitsluiting 2019,
Den Haag december 2019.
•	CPB Raming aantal personen/huishoudens onder de
lage inkomensgrens 2019 en 2020. Dec. 2019.

Bijlage 1. Doetinchem en Nederland vergeleken (bron CBS)
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Bijlage 2. Financieel overzicht De Rondkomers per 01-04-2020

Inkomsten			 Uitgaven
Algemeen
PAD (vanaf balans Jimmy Money
e 3.145,35
Logisz
Vromen Gravelijn
e 2.000,00
Logisz
Armoedefonds gift
e
250,00
Rabobank Meet&Match markt
e 1000,00
Rabobank Partnerschap
e 1.000,00
Totaal
e 7.395,35		
Verschil				

e 3.702,60
e 3.702,60

e 7.405,52
e
-9,85

Toneel
Rabobank
e 5.000,00
Gruitpoort ontwikkeling
Gemeentespaarbank
e
500,00
Gruitpoort uitvoering
Naoberfonds
e 4.200,00
Gruitpoort uitvoering
Armoedefonds toneel
e 2.100,00
Gruitpoort voorbereiding
IJsselkring Kinderfonds (herallocatie)
e 2.000,00
Totaal
e 13.800,00		
Verschil				

e 3.405,00
e 3.038,60
e 1.337,80
e
200,00
e 7.981,40
e 5.818,60

Film
IJsselkring Kinderfonds
e 15.000,00
Ter Voert 1e termijn
Herallocatie
e -5.000,00
Logisz (PR)
			
Ter Voert 2e termijn
			
Ter Voert
			 Gruitpoort
Totaal
e 10.000,00		
Verschil				

e
e
e
e
e
e
e

2.500,89
1.851,36
2.473,36
119,79
2.696,40
9.641,74
358,26

e
e
e
e
e
e
e
e
e

121,00
49,24
1.960,20
2.795,10
25,75
2.110,54
907,50
7.969,33
30,67

App/18+wijzer
IJsselkring Kinderfonds
e 5.000,00
Different prjcts
IJsselkring Kinderfonds herallocatie
e 3.000,00
DOIT Domeinnaam
			
Mez11 website 19020
			 Boekje/website
			 Stempel
			
18+wijzer Hesselink
			
Mez11 aanpassing 202003
Totaal
e 8.000,00		
Verschil				

Beschibaar balans 2018 PAD
Totaal inkomsten 2019
Balans eind 2019 Jaarrekening PAD

e 3.145,35
e 31.000,00
e 17.552,52

Totaal uitgaven 2019

e 17.292,83

Betaald

e 15.504,84

Mutaties 2020 t/m maart
Ontvangen
Reserve per 01-04-2020

e
e

4.350,00
6.397,68

NB: toezegging Vromen Gravelijn Fonds van 3x e 2.000,00 voor Youtubekanaal gedurende 3 jaar.
NB: het IJsselkring Kinderfonds is akkoord met de herallocatie van middelen naar 18+wijzer en toneel.
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2019

Ontwerp en realisatie:

John Spekschoor - Terborg

Foto’s: A. van Rijssel - Doetinchem, Different prjcts - Gendringen
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