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Voorzitter,
Voor ons ligt een lijvig rapport. Het is het resultaat van een onderzoek van de Rekenkamer
naar de doelmatigheid en effectiviteit van de minimaregelingen in onze gemeente. Het
resultaat van dit onderzoek berust als noviteit van de rekenkamer op een enquête van de
beoogde doelgroep, zijnde die inwoners van onze gemeente die in aanmerking komen voor
één van de huidige minimaregelingen. Als fractie van het CDA hebben we daar al uitvoerig
kennis van kunnen nemen tijdens de presentatie van dit rapport op 16 januari en tijdens het
Politieke Beraad op 23 januari. Als fractie hebben we daar dan ook dankbaar gebruik van
gemaakt en toen al de nodige vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. We hebben toen
ook een paar kanttekeningen geplaatst bij de representativiteit van het onderzoek en de
hierin geschetste rol van de kerken.
Voorzitter, de fractie van het CDA is desalniettemin blij met dit rapport, temeer omdat mijn
fractie het armoedebeleid hoog in het vaandel heeft staan en dit rapport ons heel
nadrukkelijk in deze een spiegel voorhoudt. Wij herkennen ons in de conclusies uit het
rapport en de hieraan gekoppelde aanbevelingen, die op een detail na integraal worden
overgenomen door het college. Dienovereenkomstig kunnen wij dan ook instemmen met
het voorliggende raadsvoorstel, het feitelijke onderwerp van dit agendapunt.
Voorzitter, maar dat gezegd hebbende, laat onverlet dat wij als CDA-fractie van mening zijn dat
het mogelijk moet zijn om het bereik van de beoogde doelgroep te vergroten door middel van
actieve voorlichting door het leggen van contacten met potentiele groeperingen. Ook een veel
meer visueel ingestelde website voor de beoogde doelgroep zal naar onze mening het
gewenste bereik vergroten. Daarnaast ondersteunen wij van harte het initiatief van het college
om mee te doen met het aanstellen van een armoede-coördinator voor onze regio.
Voorzitter, de fractie van het CDA verwacht een positieve uitwerking van het voorliggende
raadsbesluit en zullen deze met grote interesse, maar ook kritisch blijven vervolgen en te
zijner tijd gaan we uiteraard het resultaat hiervan opnieuw evalueren.

www.cdaborne.nl

Pagina 1 van 1

info@cdaborne.nl

