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Geachte leden van de raad,
Nadat uw raad op 31 januari 2017 het beleidsplan "ondersteuning op maat" vaststelde, hebben wij de
uitvoering daarvan ter hand genomen. Wij stellen u met bijgaande tussenevaluatie graag op de hoogte
van de actuele stand van zaken.
De in 2017 gekozen aanpak werpt zijn vruchten af. Wij weten steeds beter onze inwoners met een
minimuminkomen te ondersteunen. Dit blijkt onder meer uit de grote stijging van het aantal Doe-Meepassen. Tussen 2012 en 2018 verdubbelde het aantal deelnemers bijna. Van alle kinderen in huishoudens
met een minimuminkomen heeft sinds mei 2019 naar schatting 80% een Doe-Mee-pas.
De in 2018 geïntroduceerde kindpakketten zijn een succes. Het feit dat geen aanvraag hoeft te worden
gedaan, waarderen de ouders. Uit de evaluatie blijkt dat de pakketten goed zijn gebruikt.
Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal inwoners met een
laag inkomen de afgelopen vier jaar gelijk bleef, met een kleine daling in 2018. Voor ons betekent dit dat
we blijven kijken waar we het meest effectief zijn in het ondersteunen van deze inwoners. Huishoudens
met kinderen krijgen daarbij extra aandacht.
De webwinkel voor minima, die wij ontwikkelen samen met Borger-Odoorn en Emmen, zal op 1 januari
2021 live gaan. Het kindpakket zal daar ook onderdeel van gaan vormen. In de webwinkel kunnen
inwoners zelf kiezen wat zij graag willen voor hun kinderen, de huidige pakketten zijn voor iedereen
hetzelfde. Zo verwachten wij nog gerichter kinderen in minimagezinnen te kunnen ondersteunen en mee
te laten doen.
Nieuw sinds 2019 zijn de pilot intergenerationele overdracht van armoede en de reguliere inzet van de
Voorzieningenwijzer.
In de pilot is Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) op een intensieve wijze aan de slag in gezinnen,
om zo mechanismen die al generaties lang spelen bespreekbaar te maken. Vaak is het immers zo dat
bijvoorbeeld de keuze van een opleiding meer bepaald wordt door wat normaal wordt gevonden, dan dat
naar de talenten van kinderen wordt gekeken.
Samen met de corporaties zetten wij de Voorzieningenwijzer regulier in op momenten dat er toch al
contact is met inwoners. Met de Voorzieningenwijzer besparen inwoners op bijvoorbeeld de kosten voor
energie of de zorgverzekering. Gemiddeld levert dit een besparing op van vele honderden Euro's.

- 2Met het programma 'Kansrijk opgroeien, voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede'
willen we nog meer inzetten op preventie. U wordt hierover in een andere brief geïnformeerd.
Wij houden u via de planning- en controlcyclus op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
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