
Aan Burgemeester en Wethouders
en de gemeenteraad
van de gemeente Hoogeveen

Hoogeveen, 4 maart 2022

Betreft: Ongevraagd advies Stadsfestival

L.S.,

Wij begrijpen dat op 2 juli aanstaande in Hoogeveen een Stadsfestival gehouden gaat worden. Dit 
festival wordt gesubsidieerd door de provincie Drenthe en Gemeente Hoogeveen. 

Nu zijn wij altijd voor een feestje maar dan moet een feest dat gesubsidieerd wordt met publiek geld 
ook toegankelijk zijn voor alle Hoogeveners. Dus ook voor mensen met een beperking en mensen die 
over te weinig inkomen beschikken om een toegangskaart te kopen.

Een kaart voor een volwassene kost 31 euro. Voor iemand in de bijstand is dit niet te betalen. 
Punt is namelijk dat mensen in de bijstand er sinds 2011 jaar op jaar al op achteruit zijn gegaan dankzij 
beleid door de landelijke overheid. Dit om hen te prikkelen om aan het werk te gaan. Kansrijk 
Armoedebeleid CPB CBS
Helaas is er met maar liefst 71% van de mensen in de bijstand zoveel aan de hand dat ze een grote 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Er zit geen werkgever op hen te wachten. Zij komen nooit meer 
aan het werk.  CBS Langdurig in de Bijstand  Daarbij komt dan ook nog het rapport van het Nibud 
Rapport Armoedebeleid waaruit blijkt dat het huidige armoedebeleid onvoldoende is om armoede tegen
te gaan.
Door de inflatie en de exploderende energieprijzen is het onmogelijk om nog rond te komen. De laagste
inkomens zitten letterlijk en figuurlijk in de kou.

Daar bovenop kwamen dan nog bezuinigingen van de Gemeente Hoogeveen die vooral de langdurig 
armen hard hebben getroffen: het verdwijnen van de tegemoetkoming schoolkosten en het 
activiteitenfonds en het bijna halveren van de meerkostenregeling, een bezuiniging die met name de 
armste zieken en mensen met een beperking heeft geraakt.

Aangezien Hoogeveen een inclusieve gemeente wil zijn, een gemeente waarin arm en rijk mag 
meedoen aan zaken die mee door de gemeente worden gesubsidieerd, willen wij u het volgende 
adviseren: Stuur alle gezinnen in de bijstand 2 gratis toegangskaarten en 4 consumptiebonnen. Opdat 
zij ook eens het gevoel krijgen dat ze erbij horen.

Met vriendelijke groet,

Bert Bouwmeester

Voorzitter
Clientenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen
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