
Inspreken woensdag 2-11 9:30 (3 minuten)

Geachte raadsleden,

Mijn naam is Erik Kamphuis en ik heb een vorm van autisme.

Nadat ik mijn VWO diploma had gehaald ben ik HBO gaan doen, maar agv mijn autisme heb ik mijn 
opleiding niet af kunnen maken en kwam ik in 2002 in de Wajong.
Daarna ben ik vrijwilligerswerk gaan doen en in 2018 heb ik stage gelopen bij een grote bank, nadat ik 2 
jaar als vrijwilliger in de klantenraad van die bank had gezeten.

Ik ben me al die jaren blijven ontwikkelen, ook al had ik geen reguliere baan.

Ik heb nooit om deze situatie gevraagd en probeer er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Tot en met 2020 heb ik altijd mijn langdurigheidstoeslag gehad, wat later de individuele inkomenstoeslag is 
geworden.
Mijn financiele situatie is gedurende al die jaren nooit veranderd.

Toch is vanaf 2021 aan mij de individuele inkomenstoeslag niet meer toegekend, omdat ik teveel inkomen 
zou hebben tov de bijstand, op basis van een strakke norm van 100% + 5,- 

Ik wil vandaag dan ook pleiten voor een andere normering als het gaat om de individuele inkomenstoeslag, 
te weten een norm van 120% van het minimumloon, net als bij alle andere toeslagen.

Het is te gek voor woorden dat mensen die onder het laagste inkomen vallen en bij wie hun situatie niet 
verandert geen individuele inkomenstoeslag krijgen op basis van de strakke norm van 100% + 5,-.

De 400,- toeslag is juist voor mensen die er niks aan kunnen doen en die niet om hun situatie hebben 
gevraagd heel belangrijk om een buffertje te hebben voor onvoorziene kosten.

Ik kan met mijn Wajong in deze tijd van hoge kosten en inflatie niet meer sparen en dus geen buffer 
opbouwen.
Dat betekent dus dat ik geen onverwachte klappen kan opvangen.

Daarnaast is de individuele inkomenstoeslag gekoppeld aan de automatische kwijtschelding voor 
waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing.

Dat betekent dat als de individuele inkomenstoeslag wordt afgewezen iemand ook geen automatische 
kwijtschelding meer krijgt, terwijl diegene wel onder de laagste inkomensgroep valt.

Door de normering te verhogen naar 120% van het minimumloon worden deze problemen in 1x opgelost.

Dat de Gemeente Groningen geen extra geld wil uitgeven mag geen reden zijn om mensen die vallen onder 
het laagste inkomen in de kou te zetten.
Dat geld is vast ergens vandaan te halen en er bestaat ook nog zoiets als menselijkheid.

Als het gaat om autisme wordt er vaak tegen de samenleving gezegd, bekijk het eens van de andere kant.
Dat vraag ik bij deze de Gemeenteraad ook te doen.

Alvast bedankt!


