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                          Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen                           

                                           Burgerkracht Uit Samenwerking.                       
Brabantse Koepelorganisatie BUS, Hoefstraat 175, 5014 NK Tilburg 

Contacten: per e-mail: info@debus.nl  en voor info: web: www.debus.nl 
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     DE ROL VAN DE GEMEENTE: WAT TE DOEN TEGEN ARMOEDE.! 
 

Armoede is van alle tijden, alleen al om dit te moeten constateren in een land van groei-
ende welvaart moet dit de burger aan het denken zetten. Juist in tijden van economische 
welvaart wordt armoede in Nederland steeds schrijnender en zichtbaarder.  
Armoede gaat niet meer alleen om langdurig te moeten zien rond te komen met veel te 
weinig inkomen maar de effecten hiervan kunnen voor burgers, die in armoede moeten 
leven, catastrofaal zijn. Een direct gevolg van langdurig in de armoede moeten leven leidt 
vaak tot sociale uitsluiting en verslechtering van de gezondheid.  
De gemeente heeft de mogelijkheid in huis, middels de monitoring van de Participatiewet, 
wat er in hun gemeente speelt aan armoede en welke gevolgen dit voor de burgers en de 
hulpverlening heeft. 
 

Vanuit de Landelijke Politiek is getracht beleid in wetgeving te maken om armoede aan te 
gaan pakken. Afgesproken is, dat bestaanszekerheid een sociaal grondrecht is voor alle 
burgers. De (lokale) Overheid is aan zet en moet ernaar streven dat sociale grondrechten 
voor haar burgers te borgen en te verwezenlijken. Met uitvoerbaar beleid is het een kern-
taak van de gemeente om armoede te bestrijden. 
De Regering heeft in haar coalitieakkoord hier een paragraaf aan gewijd en er een kern-
zaak van gemaakt door vast te leggen: ‘We nemen maatregelen om het aantal kinderen 
dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren en hanteren daarbij een eenduidige, 
realistische definitie van armoede. We herijken elke vier jaar het sociaal minimum om vast 
te stellen of de aanpak ook daadwerkelijk de doelstellingen bereikt’. 
 

In 2021 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daarvoor een 
aanzet gegeven met het onderzoek : Kansrijk armoedebeleid voor kinderen”. Dit rapport 
zal worden gebruikt om met gemeenten en betrokken organisaties in gesprek te gaan en 
de nadruk te gaan leggen op een integrale noodzakelijke aanpak van kinderarmoede. 
Het rapport zou voorzien zijn van onder andere de knelpunten en kansen voor een inte-
graal beleid gericht op de brede gevolgen van (kinderen in ) armoede. 
 

Aanpak van armoede op gemeentelijk niveau dat zou de oplossing moeten zijn. Als ge-
meente kan men door het ontwikkelen van beleid bijdragen aan bestaanszekerheid voor 
mensen die dat nodig hebben. Beleid voor bestaanszekerheid gaat verder dan ‘regulier’ 
armoedebeleid of minimabeleid. Het moet hier vooral gaan op: inkomensondersteuning en 
het gericht bevorderen van participatie aan het sociale leven en deelname aan sport en 
cultuur. Daarbij komt ook dat de gemeente inwoners perspectief moeten bieden en ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling met als doel participatie en financiële zelfredzaamheid. Of 
inwoners de kans bieden mee te doen binnen de eigen mogelijkheden. 
Met andere woorden:  
 

Hoe kijkt BUS aan tegen het begrip en het bestaan van armoede: 
“De gemeenten moet de regierol in  handen nemen, uitvoering geven aan het beleid, 
zodat burgers welke met armoede en sociale uitsluiting te maken hebben op korte 
termijn een zo evenwichtig mogelijk leven weer kunnen gaan oppakken”.  
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De buitengesloten burger ten gevolge van armoede, weer in hun kracht zetten.  
Dit is waar onze organisatie van BUS ook voor staat en zich inzet middels ons pro-
ject: Armoede en Sociale uitsluiting mag niet meer van deze tijd zijn! 
 

Heeft u behoefte aan hulp, ondersteuning en begeleiding: 
Indien u met vragen of problemen zit, neem contact met ons op wij helpen u graag. 
Onze dienstverlening is geheel gratis en binnen onze dienstverlening is de noodza-
kelijke kennis aanwezig om al uw vragen van de juiste antwoorden te voorzien. 
Heeft u administratieve hulp nodig of ondersteuning en/of begeleiding neem gerust 
contact met ons op. Stuur uw hulpvraag per mail met daarin uw naam en telefoon-
nummer en in het kort uw vraag naar: info@debus.nl 
Wij zeggen u toe, dat wij uw mail zo snel mogelijk van antwoord voorzien. 
Via deze weg geven wij u de garantie dat wij de wet op de privacy centraal stellen in 
de uitvoering van onze dienstverlening. 
  
BUS draagt ook zorg voor geactualiseerde belangrijke informatie over allerlei zaken: 
Hiervoor gebruiken wij onze website. Ga naar www.debus.nl 
In de rubriek Nieuws vindt u vele geactualiseerde bronnen van informatie over uit-
eenlopende zaken welke burgers raken. Daarnaast wordt in onze provincie (Noord-
Brabant_ op vele fronten samengewerkt met lokale, regionale, provinciale en lande-
lijke organisaties. Dit alles om krachten te bundelen, kennis te delen en samenwer-
kingsverbanden mogelijk te maken. Een goed voorbeeld zijn de samenwerkende lo-
kale, regionale en provinciale projecten. Hierbij enkele te noemen: Armoede, De-
mentie, Werk en Inkomen, Mantelzorg en (geen) Werk, Ouderen – Seniorenbelangen, 
Spreekuurwerk, Beschut Werk, Participatie en Sociale Uitsluiting. 
 

Tilburg, 18 juni 2022 

Bestuur BUS. 
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