
Bijdrage agendapunt 10 Armoedenota 

Bij de opstelling van de Armoedenota zijn de belanghebbende betrokken en hun 
opmerkingen en adviezen zijn meegenomen in het stuk. Ook de Adviesraad en WIM 
zijn betrokken geweest bleek bij technisch navragen.

Boxtel kent en ruim minimabeleid 
Tevens wordt aangegeven dat het niet zo ruimhartig is als we wensen omdat onze 
begroting dit niet toelaat. 
Vorig jaar was er zelfs na verhoging van het budget armoede bestrijding nog een 
forse overschrijding(116.000 euro)
Ook voor dit jaar worden er weer overschrijdingen verwacht ondanks het extra 
beschikbare budget van het rijk.
Om toch zo veel mogelijk geld  beschikbaar te houden voor het minimabeleid kunnen
wij ons helemaal vinden in de drie punten van actiepunt 9

•••• Beschikbare middelen niet voor uitvoeringskosten maar voor doelgroep.

•••• Armoedeval voorkomen worden.

•••• Natuurlijk moet de regeling rechtvaardig handhaafbaar en uitvoerbaar zijn.

Er wordt volop ingezet op preventie, dit is een goede zaak voorkomen is beter als 
genezen, waardoor er op termijn minder geïnvesteerd hoeft te worden in 
probleemoplossing.

Opvallend vinden wij dat in Boxtel meer kinderen in armoede opgroeien dan bij onze 
buurgemeente. Dit moet wel opgepakt worden.( preventie al te laat)
Is hier al een plan van aanpak?

Brengt mij bij het volgende zorgenpuntje 
Het laptop gebruik op scholen en een regeling die er niet in voorziet dat twee 
kinderen uit hetzelfde gezin binnen drie jaar gebruik kunnen maken van 
regelingcomputers voor schoolgaande kinderen.
Hoe wilt u dit gaan oplossen?

U gaat onderzoeken om een ombudsman in te zetten.
In de raadsvergadering van 28 okt bij de behandeling van het beleidsplan WMO, 
heeft u deze al toegezegd. Kan dit daar niet bij ondergebracht worden?  

Tot slot.
Er zijn diverse regelingen publicaties voor minima om hen te ondersteunen. 
Vreemd genoeg komen die publicaties alleen in het BC waarvoor je een abonnement
moet hebben en niet in gratis weekkranten zoals mooi Boxtel en de Meierij. 
Daarom hebben wij een motie gemaakt zodat we deze doelgroep nog beter bereiken.
(motie voorlezen)


