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Ongevraagd advies minimaregelingen

Heerlen/Posterholt, 6 september 2017
Geacht College,
Vriendelijk vraagt de Cliëntenraad Roerdalen uw aandacht voor het navolgende.
De armoede1 neemt in het land toe; ook in de gemeente Roerdalen. Het aantal
bijstandsgerechtigden groeit gestaag door, maar de aanvullende minimaregelingen
worden verder versoberd. In de gemeente Roerdalen maken meer mensen gebruik
van de Voedselbank dan u denkt; een omineus teken dat armoede toeneemt. Ook de
financiële positie van huishoudens met een minimuminkomen komt steeds verder
onder druk te staan. Vaak als gevolg van een toenemende en uitzichtloze
schuldenlast.
Armoede is een levenslang, diep vernederend vonnis. Als je er middenin zit, word je er
constant aan herinnerd en er keer op keer voor bestraft. Niets is wreder en
frustrerender dan armoede. Daar is iets aan te doen, want tegelijkertijd constateert de
CRR dat de gemeente een grote rol heeft in het ondersteunen van minima door het
verstrekken van bijzondere bijstand.
De CRR brengt u (ongevraagd) advies uit over aanvullende minimaregelingen, met
name de over de bijzondere bijstand. De CRR pleit hierbij voor een ruimhartige
toepassing van en dus verruiming van het beleid op het gebied van de bijzondere
bijstand.
1. Medische kosten
Mensen met een laag inkomen, waaronder de ruim 300 bijstandsgerechtigden, worden
geconfronteerd met hoge eigen bijdragen voor noodzakelijke medische behandelingen
en/of medische hulpmiddelen. Weliswaar biedt de gemeente Roerdalen de
mogelijkheid aan minima om te participeren in een collectieve gemeentelijke regeling
Er is sprake van armoede wanneer iemand gedurende een langere tijd niet de middelen heeft om te
kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in zijn samenleving als minimaal noodzakelijk
gelden. Armoede is een kwestie van te weinig financiële mogelijkheden om de minimaal noodzakelijke
goederen en voorzieningen te bekostigen. Aldus het Sociaal Cultureel Planbureau.
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voor minima, maar dat voldoet niet in voldoende mate om de extra kosten te dekken.
De aanvraag bijvoorbeeld voor bijzondere bijstand voor medische voorzieningen zoals
een bril of steunzolen worden door de gemeente met enige regelmaat afgewezen. De
gehanteerde redenering daarbij is dat de aanvullende zorgvoorziening
(tegemoetkoming) hierin zou moeten voorzien. Echter, de praktijk wijst uit dat
tientallen aanvullende zorgverzekeringen allemaal hun eigen regels, voorwaarden en
pakketten kennen, die niet altijd voorzien in een vergoeding voor de gemaakte kosten.
De tekenen voor 2018 zijn bovendien ongunstig: verhoging van het verplicht eigen
risico en verhoging van de zorgpremie brengt onverwachte extra kosten met zich mee.
De CRR pleit er dan ook voor dat u de regeling voor bijzondere bijstand in geval van
medische kosten verruimt. De wet biedt deze mogelijkheid.
2. Witgoed
Ook verstrekt het College sinds enige jaren geen vergoeding meer voor het vervangen
van defect of versleten witgoed. Aangezien witgoed tot de primaire levensbehoeften
hoort (zie gehanteerde definitie armoede), wil de Cliëntenraad u vragen, gelet op de
verdere verslechterende financiële positie2 van minima in de Nederlandse samenleving
en in de Roerdalense samenleving in het bijzonder om de vergoeding van witgoed
weer op te nemen in het beleid van de bijzondere bijstand.
3. Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering
In het kader van de eerbiediging van de levenssfeer, zelfredzaamheid en recht op
zorgverzekering naar eigen keuze wil de Cliëntenraad Roerdalen u met klem vragen
om de financiële tegemoetkoming voor een aanvullende zorgverzekering ook voor
2018, zoals die thans nog bestaat, in stand te houden. Immers, de Participatiewet
biedt ook de mogelijkheid daartoe om dit in de vorm van bijzondere bijstand te
(blijven) vergoeden.
4. Individuele inkomenstoeslag
Ook deze toeslag heeft u in het verleden beperkt tot mensen die langer dan een jaar
werken met een minimuminkomen. Nu krijgen werkenden via de Belastingdienst
allerlei fiscale voordelen, maar bijstandsgerechtigden moeten dat ontberen. Die
werken niet - hoe erg men dat ook vindt - maar moeten het vaak langdurig met een
bijzonder laag inkomen doen. De bijstand is namelijk een regeling van ‘behoeftigheid’.
De CRR verzoekt u dan ook vriendelijk om deze regeling voor bijstandsgerechtigden
open te stellen, zeker voor mensen die langer dan 3 jaar met een bijstandsuitkering
moeten rondkomen. Deze toeslag kan men dan bijvoorbeeld ook gebruiken wanneer
men een sollicitatieplicht heeft en derhalve over een computer en internetverbinding
dien te beschikken om aan die verplichting te kunnen voldoen.

Anders dan uit de ramingen van het Centraal Planbureau onlangs bleek (3,3% groei), profiteren toch niet
alle Nederlanders van de oplopende groei van de economie. Uit de eigen koopkrachtberekeningen van het
ministerie van Sociale Zaken blijkt dat alle uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden met een beperkt
aanvullend pensioen er volgend jaar in hun besteedbaar inkomen op achteruit gaan. Dat bevestigen
bronnen rond het kabinet (NRC 22 augustus 2017).
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Mocht u onze inbreng bij dit onderwerp op prijstellen, dan zijn we graag daartoe
bereid.
Zoals in het begin al aangegeven, is dit een ongevraagd advies. We trachten hiermee,
vanuit onze verantwoordelijkheid voor mensen die aan de onderkant van onze
samenleving verblijven, een bijdrage te leveren aan de (discussie over de) verbetering
van de soms uitzichtloze positie van deze burgers. We gaan ervan uit dat u die
verantwoordelijkheid ook voelt en dat u ons ongevraagd advies tenminste in
overweging neemt.

Namens de Cliëntenraad Roerdalen,
Met vriendelijke groet,

mr. G.C. van Elk
voorzitter

drs. N. van Poll
secretaris
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