
 

Aanvalsplan armoedebestrijding Moerdijk 
 
1. Iedereen doet mee 
Het Werkplein benadert haar cliënten respectvol, biedt maatwerk en zoekt creatief 
naar mogelijkheden om te participeren. Vrijwilligerswerk bij sportverenigingen, 
activiteiten voor ouderen, ondersteuning voor mantelzorgers, het zijn van een maatje 
voor een eenzame Moerdijker zijn vormen van participatie, die de voorkeur hebben 
van PvdA Moerdijk. Beter zo je steentje bijdrage aan de Moerdijkse samenleving, dan 
tijd moeten besteden aan onzinnige dingen onder het mom van participatie.   
 
2. Werk moet lonen  
PvdA is van mening dat werken moet lonen. We kunnen als gemeente niet draaien 
aan de knoppen van de hoogte van lonen en uitkeringen. Wat we wel kunnen doen is 
de reiskosten van woon-werkverkeer voor een bepaalde tijd vergoeden, zodat 
werkervaring kan worden opgedaan als opstap naar financiële onafhankelijkheid, 
zonder dat het maandelijkse inkomen daalt door het wegvallen van toeslagen. . 
 
3. Onderwijs en ondernemers werken mee aan ‘iedereen doet mee’ 
In het overleg tussen ondernemers, onderwijs, overheid (3O) worden 
prestatieafspraken gemaakt over stages/banen/opleidingen voor scholieren en 
langdurig werklozen 
 
4. Banen/stages voor langdurig werkzoekenden 
Het Werkplein benadert alle werkgevers van Moerdijk om hen te informeren over de 
mogelijkheden om stages/werkervaringsplaatsen/banen open te stellen voor mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt 

 
5. Alle jongeren zijn in beeld 
De onzichtbare jongeren (zonder werk, zonder startkwalificatie, zonder uitkering) 
worden bezocht en naar werk/dagbesteding/school geleid. Intensief contact met de 
scholen van voortgezet (speciaal) onderwijs is daarvoor nodig.  
 
6. Uitbreiding toegang tot minimaregelingen 
Moerdijk is één van de weinige gemeenten in Nederland, die de grens voor het 
minimabeleid op 110% heeft gezet een aantal jaren geleden. Destijds een 
bezuinigingsmaatregel. Nu het financieel-economisch beter gaat in Nederland en 
Moerdijk financieel gezond is, wil PvdA de toegang tot het minimabeleid verruimen 
naar 130%, zodat de stress van het rondkomen voor meer inwoners wordt 
verminderd.  
 
7 Beter gebruik van minimaregelingen 
Iedereen die in aanmerking komt voor minimaregelingen, maakt er gebruik van.  
Uit onderzoek is gebleken dat mensen die recht hebben op een bepaalde regeling, er 
vaak geen gebruik van maken. Men weet simpelweg niet dat zij recht hebben op de 
regeling of de weg ernaar toe is te moeilijk begaanbaar door veel bureaucratische 
rompslomp. Dit moet anders. Processen, onder andere bij het Werkplein, moeten 
eenvoudiger worden gemaakt en burgers moet alle hulp en gemak worden geboden 
om ervoor te zorgen dat zij niet afzien van een bepaalde regeling, omdat de 
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bureaucratie, het papierwerk of het digitaal loket, te veel vraagt. PvdA Moerdijk wil 
actief onnodige en overtollige bureaucratie bestrijden. Regels en processen zijn 
waarborgen voor een goed besluit, maar nooit het uitgangspunt. Ons uitgangspunt is 
dat de inwoners centraal staan en wij in hun belang dienen. 
Het niet-gebruik wordt teruggedrongen door enerzijds meer promotie van de 
regelingen. Anderzijds worden de aanvragers goed begeleid bij de 
aanvraagprocedure. Medewerkers die al hulp en ondersteuning bieden in een gezin 
zijn getraind om signalen van armoede te zien en gaan mee naar het Werkplein om de 
aanvragen voor mekaar te krijgen.  
 
7. Vroegsignaleren en actie 
De PvdA Moerdijk wil dat bij eerste signalen van mensen, die in een financieel benarde 
situatie zitten, er meteen hulp komt om de boel in beeld te krijgen en op orde te maken. 
Er is 1 loket, waar mensen die zich zorgen maken over hun toekomst en financiële 
situatie, zich kunnen melden om de mogelijkheden te bekijken. 
Snel wordt samen met de cliënt een plan gemaakt om schuldenvrij te leven. Als er 
problematische schulden zijn, dan worden er zo snel als mogelijk betalingsafspraken 
gemaakt met de schuldeisers. Voorkomen moet worden dat boetes op te laat betalen 
of te laat terug betalen van teveel ontvangen toeslagen zich blijven opstapelen.  
 
Er zijn in Nederland veel dubieuze deurwaarders en incassobureaus actief, die het niet 
nauw nemen met de rechten van de mensen met schulden.  
De cowboys onder de incassobureaus en deurwaarders worden op de zwarte lijst 
geplaatst. Natuurlijk heeft zo’n lijst alleen zin, wanneer die landelijk wordt gehanteerd. 
Moerdijk neemt een voortrekkersrol in om dubieuze deurwaarders en incassobureaus 
aan te pakken. 
 
8. Inzet van alle Klijnsmagelden voor kinderen in Moerdijk 
Gemeente Moerdijk besteedt alle Klijnsmagelden, die gemeente Moerdijk jaarlijks 
ontvangt voor armoedebestrijding onder kinderen, aan dit doel. 
De gemeente is van plan om de helft van deze middelen aan andere zaken te besteden 
dan armoedebeleid. Dat is voor PvdA onacceptabel. Opgroeien in armoede staat 
ontwikkelingskansen in de weg. PvdA Moerdijk heeft kadervoorstel ingediend in 2016 
om een schoolstarterspakket te maken voor scholieren/studenten, die starten met een 
vervolgopleiding na de middelbare school. Het volgen van een opleiding is cruciaal om 
later financieel zelfstandig te kunnen zijn. Voor gezinnen met lage inkomens komt er 
met de start van het schooljaar 2018-2019 (harde toezegging van wethouder 
participatie) een schoolstartpakket bij de start van de studie na de middelbare school.  
Aan de invulling daarvan wordt gewerkt door de gemeente. PvdA denkt aan een 
tegemoetkoming van de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage, het kledingpakket voor een 
beroepsopleiding, aanschaf van studiemateriaal en ICT-middelen. 
 
9. Inzet op structureel ontsnappen aan armoede 
In de Verenigde Staten is een succesvol programma ontwikkeld om structureel uit 
armoede te ontsnappen, Mobility Mentoring. Dit programma is gebaseerd op het 
wegnemen van stress. Mentor en cliënt stellen het wegenemen van stress centraal in 
stappenplan op verschillende terreinen, zoals geld, scholing, gezondheid, huisvesting. 
De mentor coacht de cliënt intensief. Deze aanpak blijkt de sleutel om mensen weer 
zelf greep te laten krijgen op hun economische situatie. Dit programma zou ook in 
Moerdijk beschikbaar moeten zijn, in navolging op 35 andere gemeenten.  


