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Geacht College,
Sinds ons laatste advies over armoede is er zowel in de gemeente Roerdalen als ook op het
betreffende beleidsterrein veel gewijzigd. Dat is voor ons een aanleiding om het onderwerp
armoede en minimabeleid nogmaals onder uw aandacht te brengen en wel met een zestal
onderwerpen die armoede (kunnen) beïnvloeden.

1.

Stichting Leergeld

Sedert januari 2014 is Stichting Leergeld Roermond e.o. in uw gemeente actief; een goed
initiatief. Deze stichting richt zich op gezinnen met schoolgaande kinderen tot 18 jaar die onder,
op of net boven (tot 110% van het bruto minimumloon) het sociaal minimum moeten leven. Van
Stichting Leergeld hebben wij, in een gesprek dat we onlangs met de voorzitter hadden,
vernomen dat de gemeente de inschatting heeft gemaakt dat er in 2014 maximaal 165 kinderen
een beroep zullen doen op financiële ondersteuning door deze stichting. In het eerste kwartaal
hebben al 36 gezinnen zich voor een bijdrage aangemeld, waarbij 12 aanvragen voor
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sportactiviteiten en 27 aanvragen voor zwemmen zijn gehonoreerd. Als deze tendens doorzet,
zullen er meer kinderen dan de ingeschatte 165 een beroep doen op ondersteuning, terwijl het
budget daarop niet is berekend. De CRR wil graag van u vernemen hoe het evaluatiegesprek
tussen u en Stichting Leergeld is verlopen en of het mogelijk is dat u het budget tussentijds
aanpast, zodat meer kinderen kunnen blijven meedoen. De CRR pleit hiervoor. Temeer daar uit
de cijfers van de afdeling WIZ blijkt dat in het eerste kwartaal van 2014 meer mensen (helaas)
een beroep hebben moeten doen op de bijstand. De armoede en de nood zullen derhalve in de
gemeente de komende tijd alleen maar groter worden. Ook de cijfers over de arbeidsmarkt zijn
niet positief: het CBS geeft in april 2014 aan dat het aantal betaalde banen afneemt, de
werkloosheid groeit en het aantal mensen dat zich ontmoedigd en teleurgesteld van de
sollicitatiemarkt terugtrekt, toeneemt. 1Dat is bijzonder teleurstellend, werk was immers ook in uw
visie de beste weg uit de armoede. Kinderen mogen van dit alles niet de dupe van worden, steun
de Stichting Leergeld ruimhartig.

2.

Klijnsma-gelden

Landelijk wordt er 20 miljoen euro onder de Nederlandse gemeenten verdeeld om te besteden
aan de burgers die te lijden hebben onder de armoede, werkloosheid en/of crisis.
De CRR citeert uit een artikel van Nu.nl: “Klijnsma wil dat in het armoedebeleid vooral werk gemaakt
wordt van het voorkomen van schulden en het vroeg signaleren van betalingsproblemen. Ze roept
gemeenten, schuldeisers, deurwaarders, waterbedrijven, corporaties en andere betrokken op samen te
werken bij het vroegtijdig signaleren van schulden. Ze pleit ook voor samenwerking tussen overheid en
private organisaties.” 2

De CRR wil graag van u vernemen hoeveel u krijgt van die ‘Klijnsma-miljoenen’, of dat geld
geoormerkt is en of u inmiddels een plan heeft opgesteld hoe u denkt dat geld te gaan
besteden. Als onafhankelijk adviesorgaan zou de CRR dan ook graag worden betrokken bij het
ontwikkelen van het beleid ten aanzien van deze armoedegelden en het vinden van de juiste
bestemmingen.

3.

Fonds Urgente Noden

De werkloosheid bedraagt in maart 2014 8,7% van de beroepsbevolking ofwel 684.000 mensen. Het
aantal verstrekte WW-uitkeringen bedroeg in dezelfde periode 454.000. In mei 2014 komt het CBS met
een rapport over de bijstand.
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De CRR heeft verhalen ontvangen van en over cliënten die lang op bijvoorbeeld de afhandeling
van een aanvraag voor bijzondere bijstand moeten wachten, terwijl het een urgente aanvraag
zoals een wasmachine of een medisch hulpmiddel betreft. Daarnaast wordt minima door
consulenten geadviseerd om een lening af te sluiten om dergelijke noodzakelijke eerste
levensbehoeften aan te schaffen in afwachting van het gemeentelijke besluit.
Op de eerste plaats hebben wij al vaker aangegeven dat de afdeling WIZ bij de aanvraag van
dergelijke dringende zaken snelheid bij de afhandeling van deze aanvragen moet betrachten 3. Dit
staat overigens ook in de wet zo omschreven: de aanvraag dient zo snel mogelijk te worden
afgehandeld (art. 4:13 lid 1 Awb).
Op de tweede plaats leidt het advies om een lening af te sluiten tot meer problemen bij minima,
want er worden vaak woekerrentes gevraagd en mensen kunnen dat nooit (meer) afbetalen.
Uiteindelijk leidt dat tot meer problemen dan nodig was geweest als de aanvraag met voorrang
en spoed was afgehandeld. In ons hiervoor aangehaald advies van 10 oktober 2013 pleitten we
reeds hiervoor.
Van de bijeenkomsten van de provinciale Armoedewerkgroep hebben wij geleerd dat er in iedere
gemeente een ‘Fonds Urgente Noden’ moet bestaan c.q. bestaat om deze urgente aanschaffen
voor minima mogelijk te maken. Wij vragen u dan ook informatie over dit Fonds binnen de
gemeente te verstrekken en doen een beroep op u en de medewerkers van de afdeling WIZ om
cliënten niet onnodig in de problemen te brengen door te trage afhandeling van aanvragen of
door onjuist en onvolledig advies te geven.

4.

Huisuitzettingen

Als gevolg van de stijgende armoede neemt het aantal huisuitzettingen schrikbarend toe. In 2013
zijn er 8% meer huisuitzettingen geweest ten opzichte van 2012. Het merendeel van de
huisuitzettingen wordt veroorzaakt door een betalingsachterstand: zo’n 88% van de gevallen is
hiervan het directe gevolg.
De CRR wil graag van het college vernemen hoeveel huisuitzettingen als gevolg van een
huurbetalingsachterstand in de gemeente Roerdalen in 2013 aan de orde zijn geweest. Ook wil
de CRR vernemen wat de gemeente doet aan preventie om bij minima betalingsachterstand te
voorkomen bij de basale levensbehoeften zoals wonen, gas, water en elektra.
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De CRR merkt op dat de mede door ons geredigeerde folder Minimaregelingen (overigens op
verzoek van de afdeling WIZ) niet door de afdeling WIZ bij de bijstandscliënten is bezorgd. Wat
is de reden hiervan? Als het minimabeleid van uw gemeente niet bij de burgers kenbaar wordt
gemaakt, heeft het weinig zin beleid te maken.

5.

Ziektekosten

In aanvulling op eerdere brieven willen wij nogmaals attenderen op het feit dat cliënten niet
altijd aanvullend verzekerd zijn vanwege hoge kosten. Daarnaast dekt een aanvullende
ziektekostenverzekering steeds minder en mensen moeten steeds meer zelf betalen. Voor minima
is dit een groot probleem, derhalve vragen wij u om de bijzondere bijstand ‘open’ te houden
voor kosten die niet door een aanvullende ziektekostenverzekering worden vergoed. De CRR zou
graag zien dat u ten aanzien van dit punt armoedegelden gebruikt dan wel reserveert.
6.

Actieve volwassenen

Het is goed dat Stichting Leergeld zich bezighoudt met kinderen, maar de CRR wil ook de
volwassenen onder de aandacht brengen, die ook graag sportief en cultureel actief willen zijn. De
CRR pleit er dan ook voor om een deel van de armoedegelden te reserveren voor sportieve
en/of culturele activiteiten voor volwassen minima.
Wij hopen dat u ons advies ter harte neemt en met ons in gesprek gaat over de verdere
vormgeving. In elke geval vertrouwen we er op een antwoord te krijgen op de door ons gestelde
vragen.
In afwachting van uw reactie, tekenen,

hoogachtend,
namens de Cliëntenraad Roerdalen,

Mr. G.C. van Elk,
voorzitter
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secretaris
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