MOTIE Gemeentelijke aanpak werkende armen
De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 10 november 2021
besprekende de begroting 2022
Constaterende dat:
 Werk niet voor iedereen bestaanszekerheid biedt en dat 220.000 werkenden in
ons land in armoede leven;
 Veel werkende armen langdurig in armoede leven, dan wel steeds daarin terug
vallen;
 Werkende armen zowel mensen betreft in loondienst en ZZP-ers, alsook praktisch
en theoretisch opgeleid;
 Werkende armen vaak op oproepbasis en met flexibele contracten werken;
 60% van onze inwoners die op of onder de armoedegrens leven werkenden zijn;
Overwegende dat:
 De SER op 28 september met een advies is gekomen om werken in armoede aan
te pakken en daarin ook voor Gemeenten een grote rol ziet weggelegd; 1
 Armoede grote gevolgen heeft voor iemands leven inzake het rond kunnen
komen, de gezondheid, de onvermijdelijke stress, de eventuele schulden en de
slechte start van kinderen in een gezin in armoede;
 Onze gemeente tal van regelingen heeft om de armoede te verzachten zoals
onder meer kind- pakketten, bijzondere bijstand, kortingen via de stadjerspassen
en ontheffingen van Gemeentelijke belastingen maar dat de meeste werkende
armen daar geen gebruik van maken terwijl ze er wel recht op hebben;
 De SER aangeeft dat het niet vanzelfsprekend is dat werkende armen worden
bereikt via de voorzieningen die voor alle inwoners beschikbaar zijn;
 Werkende armen ook niet goed in beeld zijn bij onze gemeente en er geen actief
beleid is om hen te benaderen;
 Actieve publiciteitscampagnes onder andere zouden kunnen helpen de groep
werkende armen te bereiken en hen voor te lichten over de bestaande minima
regelingen;
Verzoekt het college:
 Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de werkende armen beter in beeld
te krijgen, te bereiken en te faciliteren, bijvoorbeeld door actievere communicatie
en het voorkomen van de armoedeval door flexibelere regelingen;
 In het voorjaar van 2022 met een plan van aanpak te komen op welke manier
werkende armen beter gebruik gaan maken van de gemeentelijke ondersteuning
voor minima en dit plan uiterlijk op 1 april 2022 aan te bieden aan de Raad;
en gaat over tot de orde van de dag.
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https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/verkenning-werken-zonder-armoede.pdf

