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Betreft: reactie op adviesaanvraag dd. 27-1-2021

Hoogeveen, 15-2-2021

Verbijstering, wanhoop en woede vochten om voorrang toen we uw adviesaanvraag binnenkregen.
Niet gehinderd door enige visie op armoede of zelfs maar een herstart van sociaal beleid. Nee, de Gemeente 
Hoogeveen wil nog verder bezuinigen op de inkomens en voorzieningen van de minst draagkrachtige en 
meest kwetsbare inwoners van Hoogeveen. 
Wat hebben zij misdaan om zo door u gestraft te worden?

Heeft u al uitgerekend wat de gevolgen gaan worden? Wij hebben nu al signalen binnen gekregen dat 
sommige gezinnen er 1000 euro op achteruit zijn gegaan door een stapeling van bezuinigingen. Dit wordt nu 
alleen maar erger. Rekenen we het afschaffen van de meerkostenregeling er nog bij dan wordt er al 12% aan 
inkomen ingeleverd. Er is geen Hoogevener die de laatste tijd 10% of meer van zijn inkomen is kwijtgeraakt 
maar blijkbaar heeft u het idee dat het met de armsten best nog wel wat minder kan. 
Hoe dan?

En dat terwijl 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 Deze kansloze mensen er financieel op achteruit laten gaan heeft iets 
immoreels en is tegelijk ook onverstandig omdat zij nu al structureel te weinig geld hebben om van rond te 
komen. 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.
Bij de overheid is bekend dat de bijstandsuitkering in Nederland te laag is, 1500 euro per maand voor een 
gezin en 1075 euro voor een alleenstaande, inclusief vakantiegeld. En toch durft u met dit voorstel te komen?
Uit onderzoek van het Nibud en het SCP blijkt dat de bijstand echt te weinig is om van te leven, zelfs met 
alle regelingen die bestaan. En vrijwel alle regelingen die er nog over zijn wilt u nu tot het absolute 
minimum beperken of zelfs afschaffen. Wetende dat de kans dat deze regelingen ooit weer op fatsoenlijk 
niveau komen voorlopig 0 is. Wat weg is, komt niet meer terug.

Als u ons dan vraagt om advies over nog meer bezuinigingen op de minima, dan hebben wij maar één 
antwoord. Neen, op alles.

 Geen verdere bezuinigingen op de bijzondere bijstand. De bijstand is nu al te laag om te reserveren 
voor incidentele uitgaves.

 Geen verhoging van de draagkracht tot 35%
 Geen verlaging van de individuele inkomenstoeslag
 Geen verdere kortingen op de meerkostenregeling
 En verder dus ook nergens op.
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De Gemeente wil het daar halen waar het niet is. Er wordt een potje van gemaakt van de gemeentelijke 
zorgplicht. De kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter gemaakt. Niet dat de gemeente wil dat 
gehandicapten, zieken en armen participeren want het zal niet voor niks zijn dat het Activiteitenfonds is 
geschrapt. De Gemeente staat niet open voor hun noden maar ze krijgen wel een trap na. Het gebrek aan 
respect en betrokkenheid noemen wij schokkend.  De schuldenproblematiek wordt alleen maar groter en als 
gevolg van meer stress zullen mensen een groter beroep moeten doen op Welzijn en de gezondheidszorg.

Hoogeveen is een zuiver exclusieve samenleving aan het worden. De Gemeente Hoogeveen koopt haar 
zorgplicht af voor de minst draagkrachtige en meest kwetsbare inwoners, door subsidies die slechts een 
fractie zijn van wat er vroeger werd uitgekeerd, te verstrekken aan derde partijen, liefdadigheid,  zoals 
Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur en de Voedselbank etc. 
En dat allemaal voor een begroting.
Onverantwoord, onethisch en contraproductief.

Als gevolg van het gemeentelijk beleid zullen armen, mensen met een beperking en chronisch zieken niet 
meer kunnen participeren en geen vertrouwen meer hebben in de politieke, bestuurlijke besluiten. Het 
wantrouwen in het gemeentelijk bestuur en de gemeenteraad zal toenemen. 

Sinds 2015/2016 staan de geldstromen vanuit het Rijk voor het Sociaal Domein onder druk. 
Dit heeft vooral te maken met de overheveling van landelijke taken naar de gemeente m.b.t. de Jeugdzorg en 
invoering van de Participatiewet, waarbij het Rijk ten hoogste 40% van de benodigde gelden overhevelde. 
De ontbrekende gelden mogen de inwoners van de gemeente bijpassen.
Besef ook dat voor die tijd miljoenen zijn overgehouden in het sociale domein. Deze gelden zijn 
overgeheveld naar de algemene middelen terwijl ze natuurlijk gereserveerd hadden moeten worden voor 
tijden van crisis. Dit is niet gebeurd. En nu laat de gemeente de armsten opdraaien voor de gevolgen van dit 
beleid. 

Ons advies: misschien kunt u eens in uw begroting kijken naar andere posten waarop bezuinigd kan 
worden? Te denken valt aan  lantaarnpalen en stoeptegels, die worden bekostigd uit de algemene middelen.
Nog een advies: kunt u informatiedagen beleggen voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstand 
en hen dan leren hoe ze kunnen reserveren voor grote uitgaves als een wasmachine, nieuwe schutting of 
vloerbedekking? Hoe moeten mensen zoiets voor elkaar krijgen van het budget wat de gemeente Hoogeveen 
hen nog gunt? Hoe moet het zonder toereikende bijzondere bijstand? Een cursus/training lijkt op zijn plaats.
Nog een advies: wij weten best dat de ingegeven bezuinigingen deels het gevolg zijn van landelijke keuzes. 
Wij adviseren u dan ook om op te komen voor de zwaksten in de Hoogeveense samenleving en uw zorgen 
met betrekking tot deze doelgroep luid en effectief aan de orde te brengen in Den Haag. U kunt natuurlijk 
ook in VNG-verband de overgehevelde taken weer terug geven aan de landelijke overheid. Het project is 
mislukt en maakt teveel slachtoffers. 

Verder geven wij nu aan niet langer met u in gesprek te willen over nog meer afbraakbeleid. Wij hebben de 
grens bereikt. Wij schorten dan ook tijdelijk onze overleggen op. Zodra de gemeente Hoogeveen aan de slag 
wil gaan met opbouw/participatie-beleid voor onze doelgroep denken wij graag weer met u mee en zullen we
het overleg weer hervatten.

Ondertussen wensen wij u veel wijsheid toe.

Hoogachtend,

Bert Bouwmeester
Voorzitter
Clientenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen
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