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Armoedepact Bellingwedde, Pekela en Veendam
Meedoen in en aan de samenleving is voor de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Veendam
een belangrijk sociaal uitgangspunt. Rekening houden met verschillen tussen burgers is
hierbij van belang. Het gaat om meedoen naar vermogen. Meedoen aan de samenleving staat
onder druk als een burger iedere dag bezig is om te overleven. Bovendien beïnvloedt dit de
toekomst van opgroeiende kinderen negatief en dat alleen is al reden voor de drie gemeenten
om zwaar in te zetten op armoedebestrijding in brede zin.
Naast de gemeenten zijn er vele organisaties en instellingen die zich op één of andere wijze
inzetten om armoede te bestrijden. De doelgroep waarop zij zich richten en de insteek die zij
kiezen bij de armoedebestrijding, kan sterk van elkaar verschillen. De verwachting is dat de
ondersteuning aan de burgers verder kan worden versterkt door de onderlinge afstemming en
samenwerking te vergroten.
De drie gemeenten zijn daarom in gesprek gegaan met de organisaties en instellingen uit het
maatschappelijk middenveld over de bestrijding van armoede en over de vraag hoe dit doel
gezamenlijk kan worden bereikt. Om recht te doen aan de gemeentelijke verschillen zijn
aanvankelijk binnen de drie gemeenten separate trajecten opgezet. Hiertoe zijn in de drie
verschillende gemeenten in november 2008 startbijeenkomsten tussen de voornoemde
organisaties en de gemeente georganiseerd. Op 13 november 2008 heeft deze bijeenkomst in
het gemeentehuis van Veendam plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende
foto’s gemaakt;
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Volgens de deelnemers aan de bijeenkomst in Veendam zullen in ieder geval de volgende
stappen gezet moeten worden om de armoede met succes te bestrijden:
-

De mogelijkheden van financiële en maatschappelijke ondersteuning zullen door de
hulpverlenende instanties beter onder de aandacht van elkaar en van de burgers
gebracht moeten worden;

-

De doelgroepen zullen in kaart gebracht moeten worden, zodat een ieder beter
benaderbaar is en het gebruik van voorzieningen kan worden bevorderd;

-

Bij het signaleren van armoede zal de hulpverlening zo spoedig mogelijk moeten
worden ingezet;
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-

Sociale uitsluiting moet worden voorkomen en maatschappelijke participatie zal
gestimuleerd moeten worden door ondersteuning bij het zoeken van werk,
vrijwilligerswerk of sociale activering;

-

Overdracht van armoede van generatie op generatie zal moeten worden voorkomen;

-

Met name in Veendam wordt het organiseren van 1 loket, waarbij elke burger
duidelijke informatie kan krijgen over de verschillende voorzieningen, als
noodzakelijk gezien. Door de hoeveelheid aan instanties, maar ook het woud aan
regelingen, weten burgers veelal niet hoe en waar ze hulpverleners kunnen bereiken.

Tijdens de bijeenkomsten in de drie gemeenten is gebleken dat men unaniem van mening is
dat afstemming en samenwerking noodzakelijk is om de armoede efficiënter en effectiever te
kunnen bestrijden.
Bovenstaande is voor de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Veendam reden om gezamenlijk
vorm te geven aan een armoedepact. Dit pact is een gemeenschappelijk convenant om
armoede en maatschappelijke uitsluiting in de drie gemeenten grondig aan te pakken. Het is
gericht op het initiëren en stimuleren van een nauwere en structurele samenwerking tussen
gemeenten, organisaties en instellingen op het gebied van armoedebestrijding. Op 4 maart
2009 zullen de drie gemeenten en alle betrokken organisaties en instellingen hiertoe een
convenant ondertekenen.
Voor de totstandkoming van het armoedepact laten de gemeenten zich ondersteunen door
externe adviseurs sociale zekerheid, te weten: mevr. drs Y.M. Roseboom
(yroseboom@pro-mpt.nl, tel. 06-53682526) en mr. drs. J.H.G.H. Ananias msc.
(Ananias@kabel.netvisit.nl, tel. 06-48136910). Voor nadere informatie over het armoedepact
kunt u zich met hen in verbinding stellen. Ook kunt u hierover contact opnemen met
J. de Vroome, beleidsmedewerker bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de
gemeenten Bellingwedde, Pekela en Veendam (hans.de.vroome@veendam.nl,
tel. 06-51265615).
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