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1. Opening 

2. In de jaren 90 was er goed van een bijstandsuitkering te leven. Niet dat het een vetpot was 

maar de rekeningen konden betaald worden, kinderen konden naar zwemles en er konden 

fatsoenlijke maaltijden op tafel gezet worden. De uitkeringen waren zodanig afgestemd dat 

er ook nog honderd gulden in de maand gespaard moest kunnen worden. 

3. Totdat er aangekondigd werd dat er flink ingeleverd moest worden. Elk jaar gaan de kosten 

omhoog, premie ziektekostenverzekering, eigen risico en eigen bijdrage, de energiekosten, 

de huur enzovoorts. De uitkeringen gaan ook omhoog maar dan slechts een fractie van alle 

verhogingen van huur en dergelijke. Kortom, het besteedbaar inkomen gaat steeds verder 

achteruit. 

4. Het werd steeds moeilijker om alle eindjes aan elkaar te knopen. Dit kwam voor de 

omgeving vooral tot uiting door de opkomst van o.a. de Voedselbank.  

5. Vanuit de gemeente zijn er verschillende regelingen om de armoede iets te verlichten. De 

meest bekende regelingen zijn o.a. de bijzondere bijstand. Verschillende vergoedingen die 

hieruit toegekend werden zijn inmiddels verdwenen. Slechts een aantal vergoedingen op 

medische gronden wordt nog maar toegekend. 

6. Voor een kapotte koelkast, kooktoestel, televisie, wasmachine en laptop kan een beroep 

gedaan worden op de witgoed regeling. Mocht er vroeger een nieuwe uitgezocht worden ter 

vervanging, geldt dit nu niet meer voor alle apparaten, sommige apparaten moeten verplicht 

tweedehands aangeschaft worden. Vroeger kon er nog bijbetaald worden als een product 

naar wens net iets duurder was dan er werd vergoed. Dit mag ook niet meer. 

7. Voor de laptop regeling geldt dat er een tweedehands uitgezocht mag worden voor een 

bepaalde waarde, deze moet dan wel verplicht bij de Recycleshop uitgekozen worden, 

ergens anders op zoek gaan naar een goede tweedehands laptop mag niet. 

8. Mensen die al vijf jaar of langer de bijstand overleven komen in aanmerking voor de 

individuele inkomsten toeslag. Eén keer per jaar wordt deze verstrekt aan langdurig 

bijstandsgerechtigden. 

9. Gezinnen met kinderen in de uitkering kunnen bij stichting Leergeld een aanvraag indienen 

voor bijvoorbeeld een fiets voor een kind of een bijdrage voor een schoolreisje. 

10. Er zijn vele regelingen waarvan een aantal aangevraagd dienen te worden bij een vestiging 

van WIJ Groningen in de wijk. Andere aanvragen gaan via stichting Leergeld. Zo zijn er meer 

voorbeelden van te noemen. Dat wat vroeger aangeschaft kon worden van de maandelijkse 

bijstand gaat nu via verschillende organisaties. Het geld gaat nu naar de plannenmakers en 

de uitvoerders in plaats van naar de mensen die het zo hard nodig hebben. 

11. Wat de gevolgen zijn voor de mensen zijn die hiermee te maken hebben is armoede, 

armoede in verschillende opzichten. Financieel betekent het niet mee kunnen doen, geen 

feestjes, verjaardagen, feestdagen. Weinig of geen gezonde maaltijden. Geen goede 

aanvullende pakketten voor de ziektekostenverzekering kunnen betalen. Als gevolg daarvan 

zorgmijding. 

Niet alleen financieel maar ook in sociaal opzicht kom je terecht in de armoede. Als er geen 

geld is om cadeautjes te kopen kunnen je kinderen niet meer naar verjaardagsfeestjes. Voor 

de kinderen is dit heel hard en heeft dit gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Ook 

voor de ouders zijn de gevolgen groot. Schaamte en schuldgevoel naar de kinderen toe 



bijvoorbeeld. Ook een heel ander soort gevolg waar niet iedereen bij stilstaat, je bouwt geen 

pensioen op. Zelfs als je opa of oma wordt heb je geen extra om je kleinkinderen een 

cadeautje geven voor een goed rapport. 

Langdurig leven in de bijstandsuitkering is leven in een heel beperkt wereldje met weinig of 

geen uitzicht op verbeteringen.   

Een beroep doen op regelingen is niet voor iedereen zo eenvoudig. Het gebruiken van een 

Stadjerspas bijvoorbeeld is tentoonstellen aan een ieder die op dat moment rondom je staat 

dat je van een uitkering leeft. Aanvragen van een vergoeding levert voor sommige mensen 

ook schaamte op, dat je niet voor jezelf kunt zorgen bijvoorbeeld.  

Waar je moet zijn voor welke regeling is niet altijd even duidelijk. Daar komt nog bij dat veel 

regelingen online aangevraagd moeten worden, maar niet iedereen is digitaal vaardig. Het 

invullen van een formulier is ook niet altijd eenvoudig. Voor analfabeten en anderstaligen 

levert ook dit problemen op.   

12. Vanuit het college is er een projectgroep opgezet, “Kappen in het regelingenwoud”. Hier is 

ook de cliëntenraad bij betrokken. Het doel van dit project is om alle regelingen in kaart te 

brengen en een efficiënter systeem op te zetten. Aanvragen van vergoedingen moet 

makkelijker, toegankelijker gemaakt worden. Niet bij alle aanvragen (veel) bewijsstukken 

vragen, uitgaan van vertrouwen. Maar ook, een goed communicatieplan om de doelgroepen 

te bereiken. Een ieder die recht heeft op bepaalde vergoedingen of toeslagen moet op de 

hoogte zijn van de regelingen.  

De CR is blij met de deelname aan de projectgroep zodat vanaf de opzet van de groep tot 

het eindrapport gevolgd kan worden. Wanneer er plannen zijn om minder gunstige 

voorstellen te doen kan de CR meteen hier op inhaken. Uiteraard maakt de CR er dankbaar 

gebruik van dat de projectgroep graag feedback krijgt van de CR. Niet alleen feedback maak 

ook de ideeën van de CR kunnen ingebracht worden. Deze manier van werken geeft de CR 

ruimte om een gedegen advies te schrijven op het rapport dat aan het eind van het project 

voordat de plannen naar de raad gaan 

13. De drie meest recente adviezen die de CR heeft opgesteld zijn, van meest recent naar minst 

recent; Een advies op de plannen om de CZM af te schaffen, mijn collega heeft daar zojuist 

uitgebreid aandacht aan gegeven. Eerder was er een ongevraagd advies geschreven over de 

verhoogde gasprijzen met het verzoek deze te agenderen voor de gemeenteraad. Tot slot 

wil ik nog noemen het grote, omstreden SIEX project. Hier wordt de vergelijking gemaakt 

van het investeren in woningbouw, op den duur werpt het de vruchten af. Geld dat in de 

toekomst uitgegeven gaat worden nu ineens uitgeven, investeren in projecten die meer 

mensen aan het werk moet gaan krijgen. Tijd, geld en energie steken in het welzijn van 

mensen zodat ze in staat zijn om te werken. Wederom gaat het geld dan niet naar de 

mensen maar naar de plannenmakers en de uitvoerders. Als het plan niet oplevert waar 

men op hoopt dan levert dit een enorme financiële strop op. Mocht het plan wel wat 

opleveren dan is dat waarschijnlijk voornamelijk part time werk waarbij de mensen nog 

steeds afhankelijk blijven van een aanvullende uitkering of een baan met een minimumloon 

als vergoeding. Oftewel de werkende armen. Of met deze plannen de armoede binnen tien 

jaar is opgelost is nog maar de vraag. 

14. Dan wil ik deze presentatie graag afsluiten met een persoonlijk voorstel, de SIEX 2.0. Als ik 

nu alvast al het geld krijg wat ik in de toekomst nog ga krijgen aan uitkering en AOW denk ik 

dat ik dan wel uit de armoede ben. Dank u wel voor de aandacht! 


