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Geachte leden van de raad,

We informeren u in deze brief over de vaststelling van het programma 'Kansrijk opgroeien, voorkomen en
doorbreken van intergenerationele armoede'. Met dit programma geven we in samenwerking met
partners een extra impuls aan onze ambitie 'Voorkomen' en het minimabeleid. Het doel van het
programma is het voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede. Gemeente en partners
gaan samen leren van en met de kinderen, hun ouders en hun omgeving wat wel en niet werkt in de
aanpak. En waar nodig wordt het handelen van organisaties aangepast. U bent in juni 2020 over de
vorming van het programma geïnformeerd.
We kiezen voor een programmatische
aanpak vanwege de complexiteit
We gaan de problematiek de komende 4 jaar programmatisch aanpakken vanwege de complexiteit en de
samenhang die nodig is om voor en met inwoners verandering tot stand te brengen. De noodzaak
hiervoor blijkt ook uit de tussenrapportage van het beleidsplan ondersteuning minima 2017 - 2021. Uit
de cijfers blijkt dat het aantal kinderen dat dat in armoede opgroeit in een aantal wijken is gestegen. In
Poppenhare in de periode 2016 - 2018 zelfs met 10 %. De kracht van het programma is de breedte van
de aanpak. Uit het onderzoek 'Mechanismen van en interventies bij intergenerationele armoede' van de
Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat het noodzakelijk is om in samenhang op meerdere gebieden in te
zetten om een verandering te bereiken in de problematiek van intergenerationele armoede. Samengevat
gaat het om interventies in privédomein, in onderwijs en sociale ruimte, werk en inkomen, de ruimtelijke
omgeving en initiatieven vanuit inwoners zelf.
Er worden met inwoners werkwijzen ontwikkeld in preventie en in de ondersteuning van kinderen en hun
ouders die leven in situaties waarin armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dit gebeurt
eerst in Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp om, als deze succesvol zijn, de werkwijzen te verbreden naar
de hele gemeente. Samenwerking met inwoners en partners, integraliteit en innovatie staan in de aanpak
centraal. Hoewel de maatschappelijke opgave er één is die inzet over 20 - 30 jaar vergt, kiezen we voor
een programma voor 4 jaar. Daarin willen we een goed fundament leggen. Maatschappelijk Welzijn
Coevorden, Domesta, een aantal scholen in het primair onderwijs, kinderopvang en de
jeugdgezondheidszorg werken graag actief samen in de uitvoering van het programma. We gaan de
samenwerking met andere partners verder uitbreiden.
De uitvoering vraagt een investering
De ambitie om tot een structurele verbetering van de situatie van kinderen te komen vraagt naast de
inzet van bestaande middelen en activiteiten, een investering. Voor het vergroten van de bewustwording
en het anders kunnen handelen door professionals. Voor het doen van onderzoek naar het bereik van
voorzieningen en ervaringen en behoeftes van inwoners. Deze informatie wordt benut voor het
verbeteren van bestaand aanbod en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Er wordt ingezet op

activiteiten om sociale uitsluiting te verminderen, het vergroten van de gezondheid en het ontwikkelen
van basisvaardigheden. De verwachting is dat escalatie van (een deel van) problemen voorkomen kan
worden als inwoners eerder gebruik maken van beschikbare informatie en, waar nodig, van passende
ondersteuning. De inspanningen dragen op de langere termijn bij aan de mogelijkheid tot participeren en
meer welzijn en gezondheid waardoor er minder uitgaven zijn in ondersteuning. Een deel van deze
inspanningen is niet nieuw, maar worden binnen dit programma meer in samenhang uitgevoerd.
De uitvoering van de nieuwe inspanningen vraagt een investering van € 250.000 per jaar voor de
komende 4 jaren. Dit wordt bij de behandeling van de Programmabegroting 2021- 2024 aan u
voorgelegd. Gezien het innovatieve karakter van het programma en de ontwikkeling van effectievere
werkwijzen op basis van ervaringen van inwoners, wordt daarbij voorgesteld om hiervoor het resterende
deel van de reserve Innovatie zorg van € 400.000 meerjarig beschikbaar te stellen. Naast de financiering
vanuit de gemeente wordt bij de inspanningen nagegaan op welke wijze partners kunnen bijdragen en
wordt actief gezocht naar, en waar mogelijk gebruik gemaakt van, subsidieregelingen.
We willen de gemeenteraad goed informeren
In de brief over de vorming van het programma is aangegeven dat we graag met u bespreken op welke
wijze u geïnformeerd wilt worden over de voortgang van het programma en de ervaringen op de inhoud.
Dit wordt besproken met de klankbordgroep Sociaal domein. Als er voor de bespreking van de
programmabegroting behoefte is aan een informatiebijeenkomst, dan organiseren we dit graag.
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