
Aan Burgemeester en Wethouders
en de gemeenteraad
van de gemeente Hoogeveen

Hoogeveen, 31 oktober 2022

Betreft: ongevraagd advies programmabegroting

L.S.,

Hoewel laat, sturen wij u toch nog een ongevraagd advies over de programmabegroting

Op pagina 22 van de programmabegroting staat het al helder verwoord: de situatie van mensen 
met weinig inkomen en een beperking of slechte gezondheid is in Nederland ronduit zorgelijk te 
noemen. En dat niet alleen door hun verslechterende financiële situatie maar ook door de 
verslechterende zorg. U noemt het. U bent zich hiervan terdege bewust. Wij hadden dan ook van 
de Gemeente Hoogeveen verwacht dat zij in haar Programmabegroting stappen zou nemen om te 
voorkomen dat deze groep verder in de problemen wegzakt. Het is tenslotte zo dat, hoe groter de 
problemen zijn, hoe meer het kost om ze op te lossen. 
We zien dat er geschoven wordt met posten:
*Budget Inkomensregelingen is verlaagd met € 1.471.000,--

*Budget Begeleide Participatie en Incidenteel Werkbudget is verlaagd met € 663.000,--

*Budget extra tbv uitvoering Participatie is verhoogd met € 268.000,--

Hoe het schuiven met deze posten uitpakt voor onze doelgroep, de minima, kunnen wij niet 
overzien maar wij achten het van belang dat u als gemeente er zorg voor draagt dat de groep die 
er al jarenlang op achteruit is gegaan, nu niet nog meer getroffen gaat worden.

En dan hebben we het nog niet eens over de normen en waarden waar de gemeente Hoogeveen 
voor wil staan: een gemeente met zorg hoog in het vaandel, een inclusieve gemeente, een goede 
plek voor iedereen.

Voor jongeren tot 18 jaar is de Gemeente Hoogeveen goed bezig met Jong Hoogeveen. U zet 
volop in op het ontwikkelen van talenten, verbinding en inclusie. 
En naast de zaken die allerlei instanties hiervoor doen, kunnen ouders van kinderen tot 18 jaar ook
aankloppen bij stichtingen als Leergeld/Kinderhulp/Cultuur- en Sportfonds om via 
www.samenvoorallekinderen.nl onderstaande voorzieningen aan te vragen. Alles wordt ingezet om
18- erbij te houden. Punt is namelijk dat wanneer kinderen op jonge leeftijd al niet aan de 
samenleving kunnen/mogen meedoen, dit betekent dat hun netwerk kleiner wordt en ze later 
minder kans hebben op een goede studie of werk waarmee ook iets te verdienen valt.
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Het overzicht van Sam& voor alle kinderen:

   

Het probleem is dat werkelijk alles wat betrekking heeft op welzijn/inclusie/armoedebestrijding lijkt 
te stoppen bij 18+. En op zich is dat logisch want de samenleving gaat ervan uit dat mensen boven
de 18 of studeren of in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Mensen die niet in hun inkomen 
kunnen voorzien, kunnen tijdelijk terecht in de Bijstand. 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. Niemand wil hen. Zij komen nooit meer aan het werk .  
CBS Langdurig in de Bijstand 
Het betreft vooral mensen met een chronische ziekte, een beperking of psychische/psychiatrische 
problemen. De zwaksten onder de zwakken moeten uitzichtloos leven van een inkomen waarvan 
jaar op jaar wordt vastgesteld dat het ontoereikend is, al helemaal als mensen langdurig in 
armoede moeten leven. Ombudsman:bijstand te laag

In het rapport van SCP/CBS Kansrijk armoedebeleid wordt aangegeven waar alle voetangels en 
klemmen zitten. Ook staat daarin vermeld dat sinds 2011 het besteedbaar inkomen van mensen in 
de bijstand wordt verlaagd. Het idee was dat hoe minder inkomen mensen krijgen des te sneller ze
aan het werk komen. Een misrekening. Daarbij komt dan nog de torenhoge inflatie en de 
Gemeente Hoogeveen die het Activiteitenfonds en een groot deel van de Meerkostenregeling heeft
wegbezuinigd. Steeds minder inkomen waarmee steeds minder te doen valt.

Mensen hebben inmiddels alleen maar geld om van te wonen en om van te eten. Meer is het niet. 
Hebben ze hoge zorgkosten, een hoge tandartsrekening, dan komen ze in de problemen omdat de
bijzondere bijstand hierin ook niet voorziet (klopt dit?). Het logische gevolg van armoede is dat 
mensen geen geld meer hebben om te reizen. Een fiets/computer kopen of laten repareren zit er 
niet in. Ze kunnen hun familie niet bezoeken, kunnen niet sporten (terwijl ze dat zo nodig hebben) 
ze kunnen zichzelf niet ontwikkelen door een cursus te volgen in een buurthuis of online. 
Buurtmaaltijden zijn, vanwege de prijs, niet voor hen. Deelnemen aan cultuur is vanwege de prijs, 
niet mogelijk. Voor de armen geen Stadsfestival, geen muziekles, geen koor. Niks.
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De gevolgen laten zich raden: uitzichtloze eenzaamheid, bittere armoede en gebruik van 
schuldhulpverlening. Dit alles heeft direct gevolgen op de gezondheid. Negatief effect uiteraard.

Nu weten wij best dat de gemeente Hoogeveen geen invloed heeft op de hoogte van de 
uitkeringen maar de gemeente Hoogeveen kan er wel voor kiezen een paar van haar 
bezuinigingen terug te draaien juist omdat deze bezuinigingen de allerzwakste groepen hebben 
getroffen. 

Wij geven u dan ook het advies om het Activiteitenfonds weer in ere te herstellen. Wilt u er zeker 
van zijn dat iedere euro voor het daartoe bestemde doel gebruikt wordt, dan kunt u daarvoor 
werken met pasjes. 

Wij geven u ook het advies de Meerkostenregeling weer zo hoog te maken dat het Eigen Risico 
daarvan gecompenseerd kan worden. Zieke mensen straf je niet voor hun ziek-zijn.

Verder geven wij u het advies er actief voor te zorgen dat uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk 
de regelingen krijgen toebedeeld waarop zij recht hebben. 

Dit alles om ervoor te zorgen dat Hoogeveen een inclusieve samenleving wordt in plaats van een 
exclusieve. Iedereen telt mee, iedereen doet mee!

Met vriendelijke groet,

Bert Bouwmeester

Voorzitter
Clientenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen
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