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Uitvoering motie Knip

Geachte leden van de raad,

Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober 2014, hebben wij de inhoud van de motie
RA 14.0066 (motie Knip) overgenomen. In deze motie verzoekt u ons te onderzoeken:
a. of stichting Knip kan toetreden tot het armoedepact;
b. of er behoefte en animo bestaat aan een instrument als budgettraining;
c. welke prestatieafspraken gemaakt moeten worden als er behoefte en animo blijkt te zijn.

Naar aanleiding van uw verzoek delen wij u mee, dat:
a. stichting Knip in januari 2015 tot het armoedepact is toegetreden.
b. De behoefte- en animo meting plaats vindt via een onderzoek, dat in twee delen wordt
uitgevoerd. Het eerste deel bestaat uit een behoefte- en animo meting onder de gebruikers
van de participatiewebshop. Zij kunnen tegen betaling van een eigen bijdrage van C 25,-gebruik maken van de budgetcursus die via stichting Knip wordt aangeboden. Wanneer
men alle bijeenkomsten bijwoont wordt de betaalde eigen bijdrage teruggestort in het
budget in de webshop. Deelname is dus in principe gratis.
Het schulddienstverleningsbeleid van onze gemeente richt zich echter niet alleen op
minima. Om de behoefte en animo ook onder andere doelgroepen te kunnen meten, wordt
er onder de leden van het burgerpanel een digitale enquête afgenomen.
Het onderzoek wordt in december 2015 afgerond. U wordt tijdens de raadsvergadering
van februari 2016 over de resultaten geïnformeerd.
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Nadat het onderzoek is afgerond en de behoefte- en animo meting is afgerond, wordt
bepaald aan welke prestatieafspraken toekomstige aanbieders moeten voldoen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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