
 

 

 

 

 

PERSBERICHT REKENKAMERCOMMISSIE 

 

Rekenkameronderzoek verhalen over armoede in Dongen: ‘Hoe wordt armoede in de 

gemeente Dongen ervaren?’ 

 

De rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op zand is een onafhankelijke commissie 

die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het 

gevoerde bestuur. Voor de gemeente Dongen heeft de commissie afgelopen periode 

onderzoek gedaan naar de werking van het armoedebeleid in de praktijk. 

 

De rekenkamercommissie is op zoek gegaan naar authentieke verhalen van Dongense 

inwoners met een smalle portemonnee. Hun ervaringen met de gemeentelijke 

armoedemaatregelen stonden centraal. Daarnaast is ook gesproken met 

beleidsmedewerkers en aantal hulpverleners. De verhalen van de Dongense inwoners zijn 

opgenomen in het rapport: Hoe wordt armoede in de gemeente Dongen ervaren 

(doorkliklink)? 

 

Er zijn een vijftal aandachtspunten opgehaald voor de uitvoering van het armoedebeleid: 

 
1. Mensen ervaren een drempel bij het indienen van een aanvraag bij de gemeente 

vanwege de administratieve rompslop die dit met zich meebrengt. 
2. Het proces binnen de gemeente is niet altijd duidelijk voor de geïnterviewden. 
3. Overweeg maatwerkoplossingen voor een aantal schrijnende situaties waarbij er sprake 

is van wringende wet- en regelgeving. 
4. Onderzoek de mogelijkheden om bijvoorbeeld de meedoenregeling ‘Dongen doet mee’ te 

koppelen aan andere armoederegelingen die er zijn. 
5. Blijf als gemeenteraad in contact met de doelgroep. Luister naar de verhalen. 

 

Deze aandachtpunten zijn op 6 februari 2020 besproken tijdens een 

raadsinformatiebijeenkomst. Raadsleden, ambtenaren en diverse hulpverleners zijn met 

elkaar in gesprek gegaan over welke lessen en aandachtspunten voor het beleid kunnen 

worden getrokken uit de verhalen? Er is die avond onder andere stilgestaan bij het feit dat 

wet- en regelgeving soms praktische oplossingen behoorlijk in de weg kunnen zitten en dat 

concrete verhalen waardevol kunnen zijn om situaties te kunnen duiden en te zoeken naar 

passende (maatwerk)oplossingen die werken. 

 

Op 2 april a.s. spreekt de gemeenteraad tijdens de opiniërende vergadering over het  

rekenkameronderzoek ‘verhalen over armoede in Dongen’.  

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de voorzitter van de rekenkamercommissie 

de heer John Verhoeven (tel: 06-53228715). 


