
  
 

Advies 2018-01 d.d. 10 april 2018 

Onderwerp Conceptnota ‘Bestaanszekerheid en 

Inkomensondersteuning’  
 

Geachte College, 

 
Op 7 maart ontvingen wij ter advisering uw conceptnota ‘Bestaanszekerheid en 
Inkomensondersteuning’.  

 
Hartelijk dank voor deze beknopte nota waarin helder de problematiek rond de 

situatie rond het bestaan van de inwoners met de laagste inkomens in Zeewolde 
wordt beschreven. 
 

Het verheugt ons dat, voorafgaande aan de totstandkoming van deze nota, vele 
partijen (inclusief de Burgertafel) binnen de gemeente geraadpleegd zijn. 

Een belangrijk punt is dat de nota uitgaat van het vertrouwen (in plaats van 
wantrouwen) dat in de inwoners gesteld wordt. Dit is een omslag in beleid, 
waarmee de Burgertafel zeer ingenomen is. 

 
Aan- en inleiding: 

 
De nota ‘Armoedebestrijding Zeewolde 2013 – 2017’ is inmiddels verleden tijd. 
In deze nieuwe nota wordt het beleid voor de komende periode vastgesteld. De 

nota gaat in op de inkomenssituatie van de inwoners met de laagste inkomens 
binnen de gemeente (of ze nu een inkomen genieten via de wettelijke regelingen 

of zelf een inkomen uit arbeid genieten).  
De thans voorliggende nota geeft het beleidskader aan waar binnen de 
Gemeente wil blijven op het gebied van bestaanszekerheid en 

inkomensondersteuning. 
 

In het vervolg van dit advies gaat de Burgertafel uit van onderwerpen, zoals 
deze in de samenvatting aangegeven zijn. 

 
Visie: 
 

In de samenvatting wordt als visie van de Gemeente Zeewolde aangegeven: 
‘Iedere inwoner van Zeewolde heeft recht op bestaanszekerheid. In 

samenwerking met partners in de samenleving ondersteunen we 
inwoners, die (tijdelijk) niet in staat zijn bestaanszekerheid voor zichzelf 
te garanderen. En voorkomen we zoveel mogelijk problemen, die 

bestaanszekerheid in de weg staan’. 
 

Enerzijds is dit een ambitieuze visie: immers de Gemeente wil deze groep, hoe 
groot deze ook mag worden, ondersteunen.  
Anderzijds missen wij de ambitie van de Gemeente om het beroep door deze 

groep op de Gemeente te verminderen. Dit zou concreet met cijfers geïllustreerd 
dienen te worden. 

 



  
 
 

De Burgertafel meent dat de inwoners geprikkeld dienen te worden om hun eigen 
mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen, teneinde deze te gebruiken en 
om op die manier weer een bestaanszekerheid zonder hulp van de gemeenschap 

op te bouwen. 
Maar de realiteit gebiedt om aan te geven dat er altijd een groep zal blijven, die 

blijvend ondersteuning behoeft. 
 
Helaas missen we ook de oorzaken, die tot gevolg hebben dat inwoners hun 

bestaanszekerheid in gevaar zien komen. Door de oorzaken te onderkennen kan 
een op de desbetreffende inwoners (maatwerk-)gerichte aanpak tot stand 

komen. 
 
Uitgangspunten: 

 
De Burgertafel is het eens met een integrale aanpak van de problemen in het 

sociaal domein. De grote thema’s op dit terrein grijpen allemaal in elkaar. 
 
Zoals eerder is aangegeven is de Burgertafel een groot voorstander van het 

geven van vertrouwen door de Gemeente aan zijn inwoners. De inwoner zal 
hierdoor meer zelfvertrouwen op kunnen bouwen en uit zichzelf meer initiatieven 

nemen om zelf mogelijkheden te vinden om uit de bestaansonzekerheid te 
komen. 
 

Hulp moet aansluiten bij de leefwereld van de inwoners, dus laagdrempelig en 
begrijpelijk zijn voor ze. Dus geen moeilijk leesbare formulieren met heel veel 

vragen, doch (zoals het GLTB doet) een eenvoudig formulier voor b.v. 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 

 
Er moet een toegankelijke ondersteuning komen voor inwoners, die 
ondersteuning nodig hebben. Momenteel is deze nog teveel versnipperd over 

diverse instanties en is het moeilijk deze op korte termijn te krijgen. Daartoe 
zouden deze instanties nauwer moeten samenwerken en via één laagdrempelig 

(digitaal en fysiek) informatiepunt benaderbaar moeten zijn. Er moet voorkomen 
worden dat dit informatiepunt stigmatiserend werkt voor de inwoners. 
 

Een grotere focus op preventie en vroegsignalering is zeer belangrijk. ‘Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst’ luidt het spreekwoord. Door in een vroegtijdig 

stadium te begeleiden kan voorkomen worden dat b.v. kinderen hun ouders 
opvolgen in de bijstand. Dat er in Zeewolde zoveel kinderen in armoede leven is 
een zeer verontrustend verschijnsel. Wij pleiten voor een zoveel mogelijk 

kindgerichte aanpak.  
 

Thema’s en hun uitwerking: 
 

1. Mensgerichte in plaats van geldgerichte benadering: 

De Burgertafel onderstreept het belang om bewustwording te verhogen bij 
de diverse personen en instanties, die met dit vraagstuk te maken hebben. 

Er moet bij hen een omslag ontstaan van wantrouwen in de cliënt naar 
vertrouwen in de cliënt.  
 



  
 
 

De steekwoorden ‘integraliteit, maatwerk, vertrouwen en samen’ 
ondersteunen wij. 
Uitgangspunt moet zijn: de mogelijkheden van het individu. De hulp van 

de Gemeente moet deze mogelijkheden benadrukken en helpen te 
ontwikkelen.  

Een voorbeeld: een alleenstaande moeder, die goed voor haar kind zorgt, 
maar geen baan heeft en dus bijstand krijgt. Focus moet zijn: haar aan 
een baan helpen, zodat ze op eigen kracht weer voor haarzelf en haar kind 

kan zorgen. Wel kan hierbij een wat langere begeleiding noodzakelijk zijn. 
2. Preventie en vroegsignalering: 

Zoals eerder is aangegeven vindt de Burgertafel preventie en vroeg- 
signalering een eerste behoefte om het probleem rond bestaanszekerheid 
en inkomensondersteuning terug te dringen. Kindgerichte aanpak (en 

daardoor ook veelal gezinsgerichte aanpak) is dringend noodzakelijk. Dit 
kan in eerste instantie in het gezin beginnen, maar werkt ook door op 

school en b.v. de sportverenigingen. 
Hierbij kunnen ook de recente jeugdnota en gezondheidsnota 
aanknopingspunten bieden. 

Het is hierbij niet een zaak van afwachten, maar een zaak van actieve 
benadering door de Gemeente en de met de Gemeente samenwerkende 

instanties. 
3. Toegankelijkheid en informatievoorziening: 

Uit de beschikbare cijfers blijkt dat voornamelijk de groep inwoners, die 

wel in hun bestaanszekerheid bedreigd worden (mensen met een arbeids- 
of ander inkomen, maar die geen ondersteuning vanuit de Gemeente 

ontvangen) moeilijk in kaart te brengen zijn en ook vaak geen gebruik 
maken van de voorzieningen die er zijn (moeilijk benaderbaar en 

onbekendheid met de regelingen).  
Daarnaast speelt schaamte een rol. 
Door een effectieve benadering van deze groepen dient het beroep op de 

gemeentelijke regelingen omhoog te gaan. 
 

Eerder is aangegeven dat de Burgertafel het van levensbelang vindt dat er 
voor de vragen van de inwoners op dit terrein een laagdrempelig fysiek en 
digitaal informatiepunt in het leven wordt geroepen. Inmiddels zijn er 

diverse initiatieven tot stand gekomen (o.a. MDF met financiële 
spreekuren in de Bibliotheek en De Meermin, MEE met een spreekuur in de 

Oude Bieb) maar de Burgertafel mist een gebrek aan regie door de 
Gemeente. 
Aandacht dient besteed te worden aan de leesbaarheid van de stukken, 

die vanuit de Gemeente naar de inwoners gaan. Een groot probleem 
hierbij is de laaggeletterdheid, waardoor stukken in een, voor deze groep, 

begrijpelijke taal gezet dienen te worden.  
4. Inkomensondersteuning: een vangnet: 

Inkomensondersteuning dient een vangnet te zijn. Een tijdelijke 

ondersteuning totdat men zelf weer in zijn inkomen kan voorzien. 
Dit onderschrijven wij. 

Helaas is het zo, dat er een groep is, die dit nooit voor elkaar zal krijgen: 
voor deze groep is een (levenslange) intensieve begeleiding noodzakelijk. 
Deze realiteit dient men ook te aanvaarden. 



  
 

 

Financiën: 
 
In de nota wordt aangegeven dat afweging van extra inzet en middelen zal 

gebeuren in de integrale uitvoeringsnota Sociaal Domein.  
 

Wij ontvangen t.z.t. graag hiervan deze nota ter advisering. Een aantal zaken 
willen we u nu reeds meegeven: 

1. Het aangeven van concrete doelen met tussentijdse evaluatie hiervan. 

2. Gelden van de Rijksoverheid, bedoeld voor het minimabeleid (zoals de 
z.g.n. Klijnsmagelden), dienen binnen de Gemeente Zeewolde te allen 

tijde binnen het sociaal domein worden besteed en niet verdwijnen in de 
algemene middelen. 

 

De bestaande regelingen en initiatieven, zoals die in de nota worden 
aangegeven, worden van harte door de Burgertafel ondersteund. 

 
Wel ziet de Burgertafel graag een onderzoek naar de gevolgen tussen alle 
(rijks-)regelingen op het gebied van het netto besteedbaar inkomen (hieronder 

wordt door de Burgertafel verstaan het netto inkomen per maand inclusief alle 
toeslagen en bijzondere regelingen -/- woonlasten) tussen inwoners met een van 

de Gemeente afhankelijk inkomen en mensen, die zelf voor een inkomen zorgen. 
Er leven binnen de Burgertafel gedachten over de opzet hiervan. 
 

Conclusies: 
 

- Een heldere, korte, goed onderbouwde nota, met veel achtergronds-
informatie! 

- Er wordt uitgegaan van een mensgerichte benadering, niet het geld is 
belangrijk, maar de mogelijkheden van het individu. De inwoners moeten 
gestimuleerd worden hun goede kanten te ontwikkelen. 

Maar hoe wordt omgegaan met degenen, die de regie niet in eigen hand 
kunnen nemen/houden? 

- Terecht wordt veel aandacht besteed aan preventie en vroegsignalering. 
- Groot punt van zorg is voor de Burgertafel de toegankelijkheid van de 

diverse regelingen en de informatievoorziening daarover. Schriftelijke 

informatie blijft nodig, maar dan toegesneden op het niveau van degene, 
die het leest (veelal laaggeletterden). Wij pleiten voor een laagdrempelig 

fysiek en digitaal informatiepunt, waar de inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten en ook desgewenst informatie over bepaalde regelingen 
kunnen krijgen. Dit punt krijgt in dit stuk de benodigde aandacht en heeft 

u ook reeds in de vorm van een informeel ongevraagd advies bereikt. 
 

Aanbevelingen: 
 
- Zorg dat ook degenen, die nu nog niet van bepaalde regelingen 

gebruik maken (door onbekendheid etc.), zoveel mogelijk gebruik 
gaan maken van deze regelingen. 

- Door positieve experimenten in de richting van een basisinkomen 
te stimuleren kunnen we ook proberen mensen te activeren. We 
zouden ons bijvoorbeeld aan kunnen sluiten bij het experiment van  



  
 
 

de Gemeente Apeldoorn. Hier onderzoekt men welke 
mogelijkheden er zijn om binnen het kader van de Participatiewet 
uitkeringen te verstrekken zonder dat men verstrikt raakt in 

allerlei regels.  
- Een andere mogelijkheid is het verstrekken van een z.g.n. 

‘geluksbudget’, een bedrag dat aangevraagd kan worden onder 
duidelijke, op zelfstandigheid gerichte, voorwaarden. 

- Een grote bron van zorg voor de Burgertafel is de stapeling van 

zorgkosten voor langdurig chronisch zieken. Deze categorie dreigt 
duidelijk tussen de wal en het schip te raken. Wij bevelen u aan 

hier nader onderzoek naar te doen en, mogelijk, met oplossingen 
te komen.  

- Ongeveer 40% van onze plaatsgenoten boven de 70 jaar voelt zich 

eenzaam, een flink groeiende groep. Hierbij kunnen naast 
professionals ook vrijwilligers ingeschakeld worden, ook jongeren 

met een maatschappelijke stage kunnen hierbij worden betrokken. 
En gecombineerde behuizing zou op termijn eveneens een 
positieve impuls kunnen geven aan het blijvend verminderen van 

deze eenzaamheid. 
- Bij de uitvoering van de wetten moet ruimte blijven voor het 

toepassen van experimenten, zoals het Overbruggingshuis, een 
dak boven het hoofd voor mensen die tussen wal en schip vallen. 
Regels zijn er om te handhaven, echter we moeten het als een 

uitdaging zien de grenzen te verkennen! 
 


