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WE WILLEN ECHT NIET MEER TOT DE ALLERARMSTE STEDEN BEHOREN TOCH?
Geachte leden van de gemeenteraad,
U hebt eerder van ons een uitgebreide reactie gehad op het plan Toekomst met Perspectief, waarin
we concrete voorstellen hebben gedaan om de armoede structureel te verlichten in onze gemeente.
Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het door wethouder Gijsbertsen (B&W)
gepresenteerde plan. Eerder hebben wij een aantal punten hieruit zeer gewaardeerd, maar
concluderen we ook dat met dit beleid de armoede aan te pakken, niet genoeg is en dat er meer moet
gebeuren. Wij kunnen als Voedselbank niet accepteren dat hier bijna 20% van alle kinderen in armoede
opgroeien. Wij hebben daarom een Tienpuntenplan om de armoede hier aan te pakken en gaan ook
het benoemen van de grootste oorzaken niet uit de weg. Wij willen opkomen voor de allerarmsten in
de stad, die we iedere week zien. Wij vinden echt dat de aanpak van armoede allereerst doelstellingen
moet hebben, zoals een beleid dat ervoor gaat dat het aantal kinderen in armoede terugkomt op het
huidige landelijk niveau van 9%. Als het gemeentebestuur onderschrijft dat er in 2030 geen kinderen
meer in armoede mogen leven, dat kan dit toch geen beletsel zijn en laat ze zien dat het haar menens
is. Verder willen wij graag enkele punten uit ons plan toelichten en vooral ook de status waarin die
voorstellen zich bevinden.
1. Je kunt alleen iets in handen krijgen als je het hebt betaald.
De kosten van schulden zijn intussen opgelopen naar maar liefst 60%! Armen worden hierdoor nog
veel armer! Wij zijn al enkelen malen naar de 2e Kamer geweest in Den Haag en op dit punt hebben
we al een 1e succes binnen. De Minister van Financiën gaat nog in deze kabinetsperiode het
verstrekken van consumptieve kredieten aan banden leggen. Met ons voorstel komen er veel minder
mensen in de schuldhulpverlening. Over preventie gesproken!
2. Het Zweedse model
In Zweden zijn er geen incassobureaus, deurwaarders, bewindvoerders, of een Overheid etc., die de
kosten van armen sterk verhogen, maar is er slechts een bureau ”Het Koninklijk Incassobureau
Zweden”. Daar moet je vijf jaar lang je schulden terugbetalen, maar zijn er boven de oorspronkelijke
schuld, nauwelijks kosten die afbetaald moeten worden. De schuld is weg als een schuldeiser niet
meedoet. Je krijgt precies genoeg leefgeld om meer onafhankelijk te leven (geen Voedselbank,
Kledingbank etc.). Er is een coach die kijkt wat je wel kan en die leidt je op weg naar een onafhankelijk
leven (werk). Hier in ons land geven we tientallen miljoenen per jaar uit aan een
schuldhulpverleningssysteem, wat door allerlei regels en afspraken in haar uitvoering wordt
belemmerd. Het levert hier de schuldeiser nog slechts 4 % op van de oorspronkelijk schuld.
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Ook hiervoor zijn we in Den Haag geweest. De commissie Sociale Zaken van de 2e Kamer is mede naar
aanleiding hiervan in januari 2019 voor dit doel naar Zweden afgereisd en enthousiast teruggekeerd.
Op 10 oktober 2019 heeft een partij een motie over dit onderwerp ingediend dat werd ondersteund
door meerdere partijen. Uit gesprekken met meerdere partijen (uit de coalitie en de oppositie) is
gebleken, dat men ervoor open staat om een pilot van het Zweedse model op te starten.
Dit is bijna een kans voor open doel en daarom pleiten we ervoor dit op te laten nemen in Toekomst
met Perspectief.
3. Project Stadjers Hand in Hand
Sinds ruim twee jaar koppelen wij rechtstreeks onafhankelijk huishoudens aan arme gezinnen. Vorig
jaar zijn er zes gezinnen uitgestroomd en zijn nu weg bij de Voedselbank, hebben een baan en gaan
weer de weg op naar onafhankelijkheid en bij dat laatste: daar draait het bij armoede nu echt om. De
winst van dit project is dat de armen vinden dat er eindelijk eens iemand bij ze aan tafel die naar ze
luistert. Na enige tijd ontstaat er wederzijds vertrouwen en komt er daardoor een moment dat we
stappen met ze kunnen maken. Een voordeel is ook dat mensen die onafhankelijk leven, een ander
(eerlijker) beeld krijgen van de armen in onze samenleving. Het project heeft zeer lage kosten omdat
de coaches belangeloos meedoen. Weef het in het nieuwe armoedebeleid omdat we hebben
aangetoond dat dit project werkt en de armen echt vooruithelpt!
Tenslotte: aan het einde van dit jaar gaan we met enkele professoren van de RUG aan de slag om al
onze tien punten de armoede in de kern aan te pakken, nog eens op alle positieve en negatieve
effecten (nog eens) te laten onderzoeken door een groep van zes studenten. Centraal in dit onderzoek
staat vooral wat de opstapeling van de afzonderlijke punten voor effecten heeft om op onze
samenleving, maar ook in geld. We gaan ook niet om de vraag heen van de twee grootste oorzaken
van de armoede in de gemeente Groningen: het grote aantal studenten dat bijbanen moet hebben en
het feit dat Groningen vooral een dienstverlenende stad is, met relatief weinig werk voor
kortopgeleide mensen.
De aanpak van armoede zou eigenlijk geen politiek item moeten zijn en gaat iedereen aan! Meer
dan 2.000 mensen zijn in onze gemeente volstrekt afhankelijk van de Voedselbank en de
kleidingbank (Maxima). Daarom vragen wij ALLE raadsleden met de grootste nadruk om ervoor te
zorgen dat er haalbare doelen gesteld worden in het nieuwe beleid en dat (delen) van ons
Tienpuntenplan hierin concreet worden verwoord. Wij willen graag samenwerken met de gemeente
om nu de armoede concreet aan te pakken en wij denken dat we daar ene positieve bijdrage aan
kunnen leveren. Loop warm voor arm beste leden van de raad!
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