
Bijlage 2

Het armoede convenant heeft 4 pijlers;
Preventie & Vroegsignalering, Participeren, Ontmoeten en als vierde pijler Hulpverlening en 
Ondersteuning. Hieronder worden de resultaten van het convenant per pijler nader toegelicht.

Preventie & vroeg signalering

Resultaat: Inwoners weten waar zij de regelingen voor mensen die met armoede en 
schulden te maken hebben kunnen vinden en maken daar gebruik van.

Activiteit Wie Wat 
1 WGS (Wet 

gemeentelijke 
schuldhulpverlening) 
vroegsignalering

Gemeente 
Alblasserdam, 
Schuldhulpmaatje, 
Brughuis

Een wettelijke taak die door SDD 
(inwoners bekend bij SDD) en lokale 
partijen wordt uitgevoerd waarbij bij 
beginnende schulden 
(energiemaatschappijen, 
woningbouwcorporaties, 
waterleveranciers, zorgverzekeraars) 
een hulpverleners aanbod (per sms, 
mail, brief of aan de deur) wordt 
gedaan. In de maand september 2022
heeft de gemeente 145 
betalingsachterstanden van de 
zorgverzekeraars ontvangen. Alle 
mensen met een betalingsachterstand
ontvangen een hulpaanbod.

2 Een unit op 
voedselbankterrein

Platform armoede Van september 2021 tot september 
2022 heeft er op het 
voedselbankterrein een unit gestaan 
om op een laagdrempelige manier de 
inwoners te benaderen die mogelijk in
financiële problemen zitten of dreigen 
te komen door dichtbij de inwoners 
een plek te creëren waar een 
spreekuur werd gehouden. 
Dit is goed verlopen. Er wordt 
bekeken of er een ruimte in de 
Nicolaas Beetsstraat 5 benut kan 
worden om dit project voort te zetten. 

3 18+ regeling Gemeente Sinds 2021 is het voor inwoners 18 
jaar en ouder die financieel niet in de 
mogelijkheid zijn om te sporten, een 
beroep te doen op de 18+ regeling  
vanuit het sportakkoord is geld vrij 
gemaakt. Door de corona (sluiting van
sportmogelijkheden) is het langzaam 
op gang gekomen. Echter steeds 
meer inwoners maken gebruik van 
deze regeling. In de maand 
september 2022 zijn er 5 
aanmeldingen geweest. In totaal zijn 
er 10 mensen die via 18 + regeling 



sporten. 
4 Dag van de armoede  

17 oktober 
Platform geldzaken Ieder jaar wordt er een activiteit 

rondom de dag van de armoede 
georganiseerd.
In 2021 was dit de fototentoonstelling.
In 2022 is er op 2 plaatsen een High 
Tea door en voor mensen in armoede 
georganiseerd. De focus ligt op alle 
voorzieningen om armoede aan te 
pakken.

5 Communicatiemiddelen
 

SchuldhulpMaatje,
Gemeente 
Alblasserdam, 
convenant 
partners, 
jeugdpunt. 

Sinds november 2020 wordt er 
maandelijks een nieuwsbrief 
geldzaken uitgegeven. 
https://geldzakenalblasserdam.email-
provider.nl/web/p6acobtvgp/
upls4sfncn/slqgqsewq1/czbhvs11sy
alle lokale en regionale partners 
kunnen een bericht over geldzaken 
laten plaatsen in deze nieuwsbrief. 
Inwoners en professionals geven aan 
blij te zijn met om op deze wijze 
geïnformeerd te worden. 

Toegankelijk maken van informatie via
ontwikkeling van diverse websites 
money fit
CJG
geldfit

6 sportpas Gemeente, 
Jeugdpunt, 
Schuldhulpmaatje

Ouders met een minimuminkomen 
kunnen gebruik maken, voor hun 
kinderen tot 18 jaar van St. Leergeld. 
Op dit moment maken 120 kinderen 
gebruik van Stichting Leergeld. In de 
praktijk komt het veelvuldig voor dat 
het budget onvoldoende is om en 
sport en schoolspullen te betalen. 
Daarnaast is er een grote groep 
jongeren waarvan de ouders net te 
veel verdienen om in aanmerking te 
komen voor St. Leergeld waardoor 
ook zij niet kunnen sporten. De 
werkgroep sportpas geeft aan dat het 
om 75 kinderen gaat. Vanuit 
sportakkoord wordt er gekeken of de 
sportpas een oplossing is voor beide 
doelgroepen.

7 Financieel veilig ouder 
worden

Gemeente, 
Brughuis

In 2021 hebben diverse lokale en 
regionale partijen o.a. Rivas, 
Waardenburgh, SWA, gemeente, 
notariskantoor, ABN Amro, 
veiligheidshuis een convenant 
getekend m.b.t. financieel veilig ouder
worden. Dit convenant heeft als doel 
de inwoners alert te maken op welke 
wijze er misbruik van ouderen 
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gemaakt kan worden en te 
ondersteunen om dit te voorkomen. In
2021 is het door corona stil te komen 
liggen. In november 2022 wordt er 
door het Brughuis een regionale 
bijeenkomst georganiseerd als 
startpunt om 2023 hier op te 
investeren.

8 Fonds Stichting 
Urgente Noden

Sociale Dienst 
Drechtsteden ,SUN

Een noodfonds (ontvangen subsidie 
van SDD) waar ondersteuners voor 
inwoners met minimum inkomen een 
beroep op kunnen doen voor 
bijvoorbeeld eenmalig leefgeld 100,- , 
koelkast, vloeren, tandartskosten. Alle
voorliggende voorzieningen (SDD, 
Zorgverzekering) moeten uitgevraagd 
zijn. SUN heeft 8 aanvragen 
toegekend met een waarde van 
4.569,80 voor de gemeente 
Alblasserdam. Een aanvraag bij een 
fonds zorgt er voor dat inwoners niet 
(verder) in schulden geraken. 

9 Fonds Stichting 
Leergeld

Sociale Dienst 
Drechtsteden, St. 
Leergeld

Een fonds waar inwoners zelfstandig 
of via een hulpverlener een beroep op
kan doen voor financiële 
ondersteuning voor 
onderwijs/sportkosten, recreatieve en 
culturele activiteiten met een 
maximum voor basisonderwijs 
leerlingen 275,- en voortgezet 
onderwijs leerlingen 790,- per 
kalender jaar. In 2020 hebben 143 
kinderen gebruik gemaakt van St. 
Leergeld. Tot op heden maker er 119 
kinderen gebruik van de regeling. 
Gemeente heeft gesprekken met 
coördinator van St. Leergeld over het 
achterlopen van de aantallen in 2022. 
Bekeken wordt wat er nodig is om de 
achterstand in te lopen. 

Participeren

Resultaat:  Het convenant heeft als doel om intensievere samenwerking te stimuleren. Door 
beter samen te werken vinden en ondersteunen we meer mensen in armoede. Dit draagt bij 
aan het behalen van de doelstelling: het doorbreken van de armoedecirkel.

Activiteiten Wie Wat
1 Bijeenkomsten 

platform geldzaken
SHM, SWA, De sociale 
basis, adviesraad 
sociaal domein, 
diaconaal platform, 
kledingbank, 

Sinds november 2019 is er 
overleg waarin alle zaken die te 
maken hebben met armoede 
besproken wordt, waar loopt 
men tegen aan, wat loopt er 



voedselbank, gemeente goed. 
2 Regionale 

bijeenkomsten 
bestaanszekerheid

Beleidsmedewerkers 
van SDD en de 
verschillende 
gemeenten

Elkaar weten te vinden op 
diverse onderwerpen rondom 
armoede die gemeente 
overschrijdend zijn; minima 
beleid, Drechtstedenpas. 

3 overleg 
energietransitie

Gemeente, woonkracht 
10

In dit overleg wordt er gekeken 
waar de doelstellingen m.b.t. 
energietransitie (energie 
armoede) elkaar raken en hoe 
dit onderwerp in samenhang 
opgepakt kan worden. 

4 Ontwikkelen voormalig
Nedstaalterrein

Gemeente, Da vinci 
college, bedrijven

Op het voormalig Nedstaal 
terrein komt onder andere een 
nieuwe vestiging van de firma 
Peute.
Dit zorgt voor werkgelegenheid 
(aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt) voor de inwoners 
van Alblasserdam. Met het Da 
Vinci College ontwikkelt Peute 
het Praktijkleren; een 
opleidingsmogelijkheid waarbij in
de praktijk wordt geleerd en 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een (deel) 
kwalificatie kunnen halen en 
weer kunnen participeren. 
Werken is een goede manier om
de armoede cirkel structureel te 
doorbreken.  

Ontmoeten

Resultaat: Om het isolement te doorbreken worden er activiteiten voor ouders en kinderen in 
armoede georganiseerd.

Activiteit Wie Wat 
1 Zomerpaspoort  Betrokken partijen Voor het tweede jaar op rij heeft de 

Voedselbank het aangegeven aantal 
zomerpaspoorten van gemeenten 
gekregen zodat de kinderen 
meekunnen doen met de activiteiten die
door het zomerpaspoort worden 
georganiseerd. Voor 2022 zijn dit 40 
zomerpaspoorten geweest. 

2 Bijeenkomst energie 
toeslag 

 Het Brughuis Het Brughuis heeft op 2 momenten, 16 
september 2022 en 17 oktober een 
bijeenkomst georganiseerd waarin 
uitleg gegeven wordt over de 
energietoeslag. De opkomst was 6 
personen, allen kwamen in aanmerking 
voor de toeslag. 



3 Buurtaanpak Gemeente, 
woonkracht 10,
SWA

Per buurt wordt er gekeken wat er 
nodig is om een prettig leefklimaat te 
creëren. Via burgerparticipatie wordt de
informatie opgehaald. De 
buurtbewoners worden eigenaar van de
oplossing. (indien nodig met 
ondersteuning van professional) Q4 
2022 wordt gebruikt om met een 
gedegen plan van aanpak te komen. 
Per 2023 wordt er door aansluiting van 
verschillende gemeenteopgaves 
informatie uit de buurten opgehaald en 
een start gemaakt met de verbetering 
van enkele buurten. 

4 Eet-mee Burgerinitiatief in 
de Pion

In 2018 is eet-mee opgericht, inwoners 
die rond minimuminkomen leven, 
kunnen voor een klein bedrag 
gezamenlijk een maaltijd nuttigen. Na 
een aantal omzwervingen hadden zij 
hun standplaats bij de visvereniging en 
eten er wekelijks 30 mensen in het 
clubhuis aan de Nicolaas Beetsstraat. 
Dit concept heeft navolging in Buurthuis
"de Pion". Onder de naam Eetsaam 
komen iedere maandagavond 30 
inwoners samen om te eten in elkaars 
gezelschap.  

Hulpverlening & ondersteuning

Resultaat: De nieuwe werkwijze is ingevoerd en het leerproces is gedeeld.

Activiteit Wie Wat
1 Ketenaanpak Alle partijen Er zijn vele partijen die inwoners 

kunnen ondersteunen bij hun financiële 
problemen met ieders hun expertise. 
Ketenaanpak zorgt er voor dat zaken 
niet dubbel gedaan worden, dat er een 
beperkt aantal professionals bij een 
gezin betrokken is, er tijdig op- en 
afgeschaald wordt. 

2 minimabeleid SDD gemeente Nieuw minimabeleid wordt eind 2022 
vastgesteld en vindt zijn beslag in de 
minimaverordening. De keuzes die 
worden  gemaakt zijn bepalend voor de
inwoners van Alblasserdam. Dit bepaalt
weer of we lokaal de juiste 
voorzieningen hebben of dat we een 
nieuwe voorzieningen moeten 
ontwikkelen.


