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Kalender tegen armoede 2022

Kennisnemen van:
de Kalender tegen armoede 2022 en de daarbij behorende toelichting.

Beste raadsleden,
Sinds 2018 werken de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke (NWF) samen aan

armoedebeleid. De intentie bij armoedebeleid is dat gemeenten voorkomen dat inwoners
uitgesloten raken van de deelname aan onderwijs, werk en participatie in de samenleving. Het hangt
nauw samen met beleid voor vroegsignalering van betalingsachterstanden en voor
schulddienstverlening. Het vastgestelde armoedebeleid liep af per 2022.
lnmiddels z'rjn urgente ontwikkelingen reden om op korte term'tjn de agenda voor het armoedebeleid
te actualiseren. Zoals de energiearmoede en inzichten met betrekking tot intergenerationele
armoede. Daar staat tegenover dat er in de tweede helft van de beleidsperiode niet optimaal
gewerkt kon worden aan de armoedeagenda 2018 -2022 door de Covid-19-omstandigheden.
Wij willen van het jaar 2O22 daarom een overgangsjaar maken. ln dit jaar maken we af waarmee
gemeenten en Dienst Sozawe zijn begonnen. En voegen we in het kader van de actuele
ontwikkelingen enkele nieuwe interventies toe.
De Kolender (bijlage 1) tegen armoede

2022leidt ons door het overgangsjaar. Het vormt voor onze

gemeente, de Dienst Sozawe NWF en maatschappelijke ketenorganisaties het uitvoeringskader.
De Toelichting (Bijlage 2) plaatst de kalender in de context. De toelichting behandelt de aanleiding
voor bepaalde interventies. Daarnaast worden strategische ontwikkelingen in de regio verbonden
aan concrete interventies. Door onze interventíes in te delen in vijf benaderingen maken we
zichtbaar dat armoede diverse oorzaken heeft en dat er vanuit een mix van perspectieven moet
worden gewerkt om armoede te bestrijden. Daarmee zetten we de toon voor het nieuwe
beleidskader vanaf 2023. Een van de bronnen voor de Kalender en de toelichting is de Strategiescan
lnclusieve Samenleving, die het Fries Sociaal Planbureau (FSP) -uitsluitend- in Harlingen heeft
uitgevoerd. Met die scan introduceerde het FSP de vijf benaderingen. ln een reactie op de concept
kalender en - toelichting geeft het FSP aan dat zij positief is over de inhoud van de kalender en de
toelichting en dat zij haar bevindingen erin terug leest.
Dit overgangsjaar zullen de voorbereidingen worden getroffen voor een nieuw beleidskader voor
2023 en verder. Wij hebben voor ogen dat dit een interactief proces wordt (betrokkenheid inwoners,
maatschappelijke organisaties en politiek).
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