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Onderwerp: Onderzoeksrapport over armoede in Hoom 

Beste leden van de raad. 

Op 18 december 2018 besloot u om een onderzoek uit te laten voeren naar (verborgen) armoede en de 
armoedeval in Hoorn. In 2019 deed Bureau Bartels daarom onderzoek naar (verborgen) armoede in 
Hoorn en naar de mogelijkheden om dit gericht aan te pakken. Het is uniek voor Hoorn én Nederland om 
zo'n goed en bruikbaar beeld te krijgen van de armoedeproblematiek. Onze inwoners hebben hierin een 
belangrijke rol vervuld. In bijlage I bieden wij u het onderzoeksrapport aan. 

Het rapport is gebaseerd op de meest recente en actuele gegevens1. Voor de aanpak van armoede in 
Hoorn is het rapport zeer waardevol. Wij zijn gemotiveerd hiermee het verschil voor onze inwoners te 
kunnen maken. De aanbevelingen zijn in lijn met de ambities die wij willen realiseren. Als basis hiervoor 
is vorig jaar door u het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein vastgesteld. Specifiek gericht op armoede 
wordt dit jaar een beleidsvisie armoede ontwikkeld maar wij willen ook al eerder resultaten voor onze 
inwoners bereiken. Met een aantal aanbevelingen hoeven we namelijk niet te wachten tot er nieuw of 
gewijzigd beleid is. We gaan direct aan de slag. 

Aanbevelingen 
Bureau Bartels geeft in het rapport aanbevelingen die op korte en op lange termijn zijn in te voeren (zie 
bijlage II). Onderstaande aanbevelingen zijn op basis van het huidige beleid en veelal binnen bestaande 
budgetten al uit te voeren. Daarom spannen wij ons in deze aanbevelingen nog dit jaar (verder) door te 
voeren in de werkwijze(n): 

• het maken van een overzicht van (voorzieningen) van partijen die een rol vervullen op het gebied 
van armoede en schulden bij inwoners van Hoorn (aanbeveling 4); 

• het aanstellen van een accountmanager armoedebestrijding (aanbeveling 5); 
• het inzetten op preventie bij volwassenen ( aanbeveling 8); 
• het ervoor zorgen dat de 'maatwerktafel' een standaardwerkwijze wordt in de uitvoering van het 

armoedebeleid (aanbeveling 9); 
• het maken van concrete afspraken met WerkSaam en 1.Hoorn over de voorlichting aan 

bijstandsgerechtigden (aanbeveling 10); 
• het promoten van de sport- en cultuurstrippen bij ouderen en werkende armen (aanbeveling 13). 

1 Voor dit rapport is gebruik gemaakt van data uit diverse bronnen. De gegevens van het CBS zijn uit 
2017. De overige bronnen zijn recenter van datum. 
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Beleidsvisie armoede 
In maart gaan wij met de procesgroep sociaal domein in gesprek. Dan maken we afspraken over de 
verdere processtappen om samen met u te komen tot een beleidsvisie armoede. U wordt geïnformeerd 
zodra er meer bekend is over de te nemen processtappen. 

Inwoners bereikt door het onderzoek 
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was een brede inwonersenquête over 'kunnen rondkomen'. 
Hierover heeft wethouder Al Mobayed u op 22 november 2019 per brief geïnformeerd. Alle inwoners 
konden meedoen aan de enquête. Er zijn 15.000 huishoudens per brief uitgenodigd om een vragenlijst in 
te vullen. Daarnaast zijn alle inwoners via (sociale) media uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. 
Meer dan 2000 huishoudens namen deel aan de enquête. Dit toont de grote betrokkenheid van veel 
inwoners bij dit onderwerp. Een hoge respons waar wij trots op zijn. 

Om inwoners meteen al beter te kunnen helpen konden zij in de enquête aangeven contact te willen met 
de gemeente over hun financiële situatie. In totaal hebben circa 200 inwoners dit gedaan. Met alle 
inwoners is contact gelegd. Wij kijken samen met hen hoe wij hun kunnen helpen en voor welke 
voorzieningen zij in aanmerking kunnen komen. Dit betekent dat het onderzoek, met in het bijzonder de 
enquête, direct heeft bijgedragen aan het bereik en het verkleinen van de gevolgen van de (verborgen) 
armoede. Dit is een goed voorbeeld van hoe wij in de toekomst met onze inwoners tot een effectievere 
armoedebestrijding willen komen. 

Informatieve sessie 
Op 19 maart 2020 is een informatieve sessie gepland vanaf 20.00 uur. Het onderzoeksbureau. Bureau 
Bartels, presenteert dan de onderzoeksresultaten aan u. Na afloop van de presentatie is er ook 
gelegenheid om vragen te stellen over het onderzoeksrapport. We raden u van harte aan om hierbij 
aanwezig . Hier kunt u kennis nemen van de bruikbare inzichten die dit onderzoek biedt en vragen 
stellen aan de onderzoekers. 

Met vriendelijke groet. 

Burgemeester en wethouders van Hoorn 

de secretaris i de burgemeester. 
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