
Aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen
in CC naar de gemeenteraad

Hoogeveen, 7-2-2017

Betreft: ongevraagd advies mbt tegemoetkoming individuele inkomenstoeslag

L.S.,

Hierbij geven wij de gemeente Hoogeveen het advies de individuele inkomenstoeslag, naarmate men 
langer in de bijstand zit, jaarlijks te verhogen.

Onze overwegingen zijn als volgt:
 Mensen die langdurig in armoede leven, leven langdurig op een niveau wat slechts hun 

basisbehoeftes dekt. Zij leven niet van een budget wat weinig maar toereikend is maar van een 
budget wat ontoereikend is, het basisbehoeftenbudget. Het basisbehoeftenbudget omvat de 
minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan onvermijdbare, basale zaken zoals 
voedsel, kleding en wonen. Niet alleen kunnen mensen hierdoor niet meer meedoen in de 
samenleving, ook hebben ze bijvoorbeeld geen geld voor familiebezoek, vervanging van 
vloerbedekking, een wasmachine, meubels een schutting etc. De problematiek is prima 
beschreven door het SCP

 De kans dat mensen die langdurig arm zijn ooit weer aan het werk komen of uit de armoede 
komen, lijkt in toenemende mate nihil. Naarmate mensen langer klem zitten, worden hun 
reserves kleiner en hun situatie nijpender. Het getuigt van realiteitszin om hiermee rekening te 
houden.

 Wij vinden het onjuist dat mensen pas na 3 jaar WWB een inkomenstoeslag kunnen aanvragen.
Wanneer mensen zich positief opstellen en (tijdelijk) gaan werken, raken ze direct de 
inkomenstoeslag kwijt. Jarenlang. Zo wordt positief gedrag negatief beloond terwijl mensen juist
ook financieel gestimuleerd zouden moeten worden. Mensen moeten gestimuleerd worden in 
plaats van gedemotiveerd.

De gevolgen van dit alles zijn dat mensen moeten bezuinigen op elementaire zaken zoals voeding, 
tandzorg, brillen, kleding en onderhoud van de woning en vervanging van meubilair.  Mensen komen in 
een sociaal isolement omdat ze geen geld hebben om ergens naartoe te gaan en ze kunnen ook geen 
mensen bij hen thuis vragen om bv de verjaardag van een van de gezinsleden te vieren. Bij grote 
financiële tegenvallers moet direct de schuldhulpverlening worden ingeschakeld. Iets wat de 
samenleving veel geld kost.

Dit alles overwegende willen wij graag dat de individuele inkomenstoeslag, naarmate men langer in de 
bijstand zit, jaarlijks verhoogd wordt. Dus hoe langer in de bijstand, des te hoger de toeslag. En wij 
willen graag dat de inkomenstoeslag niet pas na 3 jaar WWB kan worden aangevraagd.

Tot zover ons advies. Graag krijgen wij hierop binnen de gestelde termijn een antwoord.

Met vriendelijke groet,

Akke Hoekstra
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