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Onderzoeksplan Armoedebeleid Veldhoven

Geachte leden van de Raad,

Zoals wij u bij brief van 23 februari fl. hebben laten weten, heeft de Rekenkamercom
missie van Veldhoven er voor gekozen om voor 2022 geen nieuw onderzoekspro
gramma op te stellen omdat door extra onderzoeken in 2021 de in dat jaar geplande 
onderzoeken moesten worden doorgeschoven naar 2022.

Naast een doorwerkingsonderzoek aanbevelingen rekenkamercommissie (is in afron
dende fase) betrof dit een onderzoek naar Armoedebeleid. Voor dit onderzoeksonder
werp is een Onderzoeksplan opgesteld. In een onderzoeksplan vindt een nadere uit
werking plaats van de inhoud, omvang en reikwijdte van het onderzoek. Onder meer 
wordt daarin bepaald, welke onderzoeksvragen de Rekenkamercommissie beantwoord 
wil zien en welke wegingsfactoren zij bij haar onderzoek hanteer (toetsings- en nor
menkader).

Wij hebben het genoegen u hierbij dit onderzoeksplan ter kennisname aan te bieden.

Met vriendelijke groet, 
Rekenkamercommissie Veldhoven,

J.M. van Berlo, secretaris.
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AANLEIDING

Armoedebeleid staat momenteel bijzonder in de belangstelling, zowel op het niveau van rijk als van de gemeenten. 
Maatschappelijke tweedeling als thema komt steeds meer op de agenda. De oplossing daarvan wordt een steeds grotere 
opgave.

Bij de raadpleging van de raadsfracties over mogelijke onderzoeksonderwerpen is het thema armoede uitdrukkelijk benoemd. 
In het onderzoeksprogramma 2022 is dit onderwerp dan ook opgenomen.

Met de raad is de rekenkamercommissie benieuwd naar het armoedebeleid in Veldhoven en de wijze, waarop daar uitvoering 
aan wordt gegeven.

HOOFDVRAAG

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in de volgende hoofdvraag van dit onderzoek:
Hoe ziet het armoedebeleid in Veldhoven er uit, in welke mate en op welke wijze wordt daaraan uitvoering gegeven, welke 
resultaten worden geboekt en wie speelt daarbij welke rol ?'
Deze hoofdvraag is in een aantal deelvragen uitgewerkt, die hierna worden benoemd.

ONDERZOEKSPLAN ARMOEDEBELEID VELDHOVEN 3



ONDERZOEKSVRAGEN

De hoofdvraag wordt uitgewerkt aan de hand van de volgende deelvragen.

1. Wat wordt verstaan onder armoedebeleid en wat is de armoedesituatie in Velhoven?

2. Zijn er door de gemeenteraad doelen vastgesteld voor het Veldhovense armoedebeleid?

3. Geven de doelen duidelijk richting aan de uitvoering van het beleid?

4. Zijn de rollen van de verschillende betrokken spelers bij het armoedebeleid duidelijk benoemd?

5. Op welke wijze zijn de beleidsdoelen door het college en ambtelijke organisatie doorvertaald naar de uitvoering?

6. In welke mate worden de doelen behaald?

7. Welke activiteiten zijn uitgevoerd om de beoogde resultaten te bereiken?

8. Wie heeft welke rol gespeeld bij de uitvoering?

9. Wordt de voortgang in het armoedebeleid gemonitord en vinden er op basis daarvan eventuele bijstellingen van beleid 
en/of aanpak plaats?

10. Welke verbeterpunten komen naar voren uit de beantwoording van voorgaande onderzoeksvragen?
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AANPAK EN PLANNING

Het onderzoek kent de volgende fasering.

1. Documentenanalyse (augustus 2022)
In deze fase worden de relevante documenten geanalyseerd en audioverslagen beluisterd, na een eerste oriënterend 
overleg met de ambtelijk contactpersoon voor dit onderzoek.

2. Interviews (september - oktober 2022)
In deze fase worden interviews gehouden om de bevindingen van de eerste fase te toetsten en verder te duiden.
De daarvoor te benaderen personen worden later bepaald.

3. Werksessie met betrokken spelers (november 2022)
In de werksessie worden de eerste bevindingen uit de documentenanalyse en de interviews gepresenteerd.
Op basis daarvan vindt vervolgens discussie plaats over thema's als: herkenning van het beeld, eventuele 
verbetersuggesties , prioriteiten in de aanpak, e.d.
Wat betreft de deelnemers aan deze sessie wordt gedacht aan vertegenwoordigers uit de raad, college en ambtelijke 
organisatie alsook betrokken externe organisaties.

4. Conceptrapport en wederhoor (december 2022 - februari 2023)
De RKC stelt de concept rapportage op, gelet op de bevindingen uit de hiervoor genoemde fases en informatiebronnen. Het 
college van B&W wordt de conceptrapportage voorgelegd waarbij gevraagd wordt om een feitencheck alsook een 
bestuurlijke reactie.
Na de reactie van het college stelt de RKC de definitieve rapportage op.

4. Eindrapport en raadsbehandeling (maart 2023)
Het eindrapport wordt aangeboden ter bespreking in de raad. Zoals gebruikelijk wordt de behandeling voorzien in een 
beeldvormende en oordeelsvormende vergadering en tenslotte in de besluitvormende vergadering.
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