
 
  

Aan: De leden van de Gemeenteraden en 
Raadscommissies, en de Colleges van B&W 
van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest 
en Leidschendam-Voorburg 
 

Datum: 13 oktober 2022 

 

Betreft: Start onderzoek naar 

armoedebeleid  

 

 

 

Geachte leden, 

 

Uw Rekenkamercommissie start een onderzoek naar het armoedebeleid van uw 

gemeente en de uitvoering hiervan. Naar verwachting ontvangt u in het voorjaar 

van 2023 de onderzoeksresultaten. 

 

Doel 
Het onderzoek moet onder meer inzicht geven: 

• in het vastgestelde armoedebeleid; 

• hoe de gemeenten het armoedebeleid uitvoeren en hoe dit ervaren wordt door 

de inwoners voor wie de gemeentelijke voorzieningen bedoeld zijn; 

• hoe de gemeenteraden op het armoedebeleid en de uitvoering ervan (kunnen) 

sturen. 

Daarbij is de Rekenkamercommissie benieuwd naar eventuele 

verbetermogelijkheden.  

 

Aanpak 
Adviesbureau Purpose voert het onderzoek uit. Zij start met het bestuderen van 

beleidsplannen, programmabegrotingen, jaarrekeningen, enzovoorts.  

 

Daarna brengt het bureau de meetbare en merkbare effecten van het 

armoedebeleid in kaart; onder meer door gesprekken te voeren met inwoners, 

ambtenaren, hulpverleners en wethouders.  

 

Vervolgens analyseert Purpose het besluitvormingsproces, de informatievoorziening 

en de stuurinformatie binnen de gemeenteraden rondom het armoedebeleid. 
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Eindresultaat van het onderzoek is een onderzoeksrapportage met de bevindingen, 

conclusies en eventuele aanbevelingen. De vier gemeenten worden in de 

onderzoeksrapportage met elkaar vergeleken, opdat zij van elkaar kunnen leren.  

 

Inzicht 
Uw Rekenkamercommissie verwacht dat het onderzoek een beter inzicht verschaft 

in het armoedebeleid, de uitvoering ervan, en mogelijkheden om hierop te kunnen 

sturen. Dit kan de effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid vergroten. 

 

Aanleiding 
Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bestrijden van armoede. Zij voeren 

wettelijke verplichtingen op dit gebied uit, zoals het verstrekken van bijstand op 

grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB).  

Daarnaast ontwikkelen gemeenten zelf initiatieven op het gebied van 

inkomensondersteuning en participatiebevordering. 

 

Het onderzoeksonderwerp valt onder het thema ‘sociaal domein’; één van de vier 

leidende thema’s uit het Onderzoeksplan 2021-2022 van de Rekenkamercommissie. 

De andere leidende thema’s zijn het functioneren van de lokale democratie, 

kapitaalgoederen en klimaatverandering.  

 

Meer informatie 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de 

Rekenkamercommissie, Gerard Lappee: 06-13153487, info@rekenkamerwvolv.nl. 

  

 

Met vriendelijke groet,  

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en  

Leidschendam-Voorburg 

 
Dolf Kamermans, voorzitter 

https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-18-Onderzoeksplan-2021-2022-Rekenkamercommissie-WVOLV.pdf
mailto:info@rekenkamerwvolv.nl

