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Herzien

Beleidskader Armoedeaanpak 2019 - 2022 uit de knoop
De Raad van de gemeente Rotterdam, voor zover het zijn bevoegdheden betreft;
gelezen het voorstel van 9 april 2019 van burgemeester en wethouders tot het vaststellen
van het Beleidskader Armoedeaanpak, 'Uit de Knoop’ 2019-2022
(raadsvoorstel nr. 19bb14050);
oven/vegende, dat in het vermelde beleidskader de visie op de Rotterdamse
armoedeaanpak is opgenomen, welk kader tevens de basis voor de uitvoering van de
integrale armoede- en schuldenaanpak vormt;
overwegende voorts, dat in artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt
bepaald, dat:
- de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening
aan de inwoners van zijn gemeente,
- de gemeenteraad het plan telkens voor een periode van ten hoogste vierjaren vaststelt,
met de mogelijkheid van tussentijdse wijzigingen,
- het plan de hoofdzaken bevat van het door de gemeente te voeren beleid betreffende

integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden aangaan die ze
niet kunnen betalen en
- in het plan in ieder geval wordt aangegeven welke resultaten dienen te worden behaald,
welke maatregelen voor de kwaliteitsborging worden genomen en de wijze waarop de
integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd;
gelet op artikel 110 van de Gemeentewet en artikel 2 van Wet gemeentelijke

schuldhulpverlening;
besluit:
|. het Beleidskader Armoedeaanpak 2019—2022 'Uit de Knoop' vast te stellen, met daarin:

1. de vier ambities als basis voor de armoedeaanpak:
a. voorkomen en doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede,

b, minder kinderen groeien op in armoede,
c. minder jongeren met schulden en
d. vergroten van het bereik van minimaregelingen.
2. de pijlers waarop de aanpak is gebaseerd:
a. wetenschappelijke inzichten gebruiken voor een effectieve aanpak,
b. het vervlechten van beleidsterreinen is nodig om de vicieuze cirkel te doorbreken,
c. innovaties en experimenten zijn nodig om te komen tot nieuwe duurzame
aanpakken,

d. een wijkgerichte aanpak is nodig om de acties beter te laten landen daar waar het
probleem het grootst is en
e. samen met de stad optrekken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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3. de maatregelen, met inachtneming van de bevoegdheidsverdeling tussen college van
burgemeester en wethouder en de raad:
Een intensieve gezinsaanpak voor 500 gezinnen

De Rotterdamse Armoede-index geeft inzicht in de armoede in de stad

Een campagne die armoede bespreekbaar maakt
Het instellen van een Ieerstoel effectieve armoedeaanpak
Een gezamenlijke en samenhangende collegeaanpak door het verbinden van de
Diverse beleidsterreinen aan elkaar
6. Verzachten van de gevolgen van langdurige armoede door dienstverlening rond
en het bereik van minimaregelingen te verbeteren
7. Uitvoering Schuldenaanpak 2019-2022 Reset Rotterdam.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2019.
De griffier,
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