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Aan de gemeenteraad van Haren  

 

 

 

Haren, 20 oktober 2017. 

 

 

Geachte heer De Vries, leden van de raad. 

 

De werkgroep Armoedesignalering in Haren beijvert zich al enkele jaren om de 

slechte financiële positie van de minima in Haren onder de aandacht van met name het 

gemeentebestuur te brengen. 

Binnenkort zal er besloten moeten worden over de begroting 2018. Daaronder valt ook 

het Participatiefonds. 

Al vanaf de oprichting van de werkgroep bepleiten wij bij het gemeentebestuur een 

verruiming van de daarvoor beschikbare middelen en verhoging van de uitkering. 

Onlangs kwam het weer aan de orde in ons overleg met wethouder Verbeek. Daarna 

heeft de werkgroep zich opnieuw beraden op ontstaan en functioneren van het 

Participatiefonds. We zagen dat het fonds in het verleden een tegemoetkoming gaf op 

de met redenen omklede aanvraag van een gegadigde. Het voorzag dus in de 

specifieke behoefte van de individuele aanvrager. Inmiddels is de uitkering een 

algemene geworden, die in één keer wordt verstrekt aan alle bij de gemeente bekende 

bijstandsgerechtigden. Dus niet meer voor een bepaald doel. Het gevolg is dat het geld 

ook voor algemene doeleinden wordt aangewend en dus feitelijk gewoon in de 

huishoudportemonnee terecht komt. Op het moment dat er zich een specifiek feit 

voordoet, dat eigenlijk zou moeten worden betaald uit dit geld, is het al hoog en breed 

opgegaan aan andere noodzakelijke kosten. 

Vele uitkeringsgerechtigden houden slechts met moeite het hoofd boven water, denk 

alleen maar aan de eigen bijdrage voor ziektekosten die velen moeten betalen, vaak tot 

het maximum. 

De werkgroep bepleit daarom het volgende: 

a. Aanpassen van de hoogte van het bedrag 

b. Terug naar een individuele benadering 

c. Verstrekking van het bedrag niet aan de cliënt maar rechtstreeks aan derden op 

vertoon- en overdracht van een factuur. Dit om te voorkomen dat een vergoeding 

in geld in een failliete boedel of de schuldsanering valt. 

 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

 

D.Werkman, secretaris. 

 


