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9 november 2020
Advies maatregelen aanpak armoedeval in Midden-Groningen

Geacht college,

Graag willen wij voldoen aan uw vraag om een advies uit te brengen over de, door u voorgestelde,
maatregelen om de armoedeval aan te pakken.
Wij spreken onze waardering uit dat u op verzoek van de gemeenteraad Stimulansz hebt gevraagd
om een onderzoek te doen naar de armoedeval in de gemeente.
Alvorens wij advies uitbrengen over de voorgestelde maatrelen willen wij hierbij een aantal punten
naar voren brengen:
- Burgers worden gestimuleerd om aan het werk te gaan. In 2012 heeft het kabinet daarom
besloten de algemene heffingskorting te verlagen. Onderzoek heeft uitgewezen dat door de
jaarlijkse verlaging van de heffingskorting in 2021 een groot deel van de
bijstandsgerechtigden onder de armoedegrens zal komen.
In het onderzoek is met verlaging van de heffingskorting geen rekening mee gehouden.
- Ook is in het onderzoek geen rekening gehouden met de coronacrisis. Het is nu nog niet
bekend wat de gevolgen hiervan zijn, wel is inmiddels duidelijk dat banen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt nog schaarser zullen worden.
- Het standpunt van de Adviesraad Sociaal Domein is dat werken moet lonen. Betreffende
burgers mogen er financieel niet op achteruit gaan, wanneer zij gaan werken.
- Het voorstel van uw college is te bezuinigen op het Meedoenfonds, van 125% naar 115%.
Bij het schrijven van deze reactie was nog niet bekend of de gemeenteraad dit voorstel zal
overnemen. Stemt de gemeenteraad er mee in, dan zal dit ook gevolgen met zich
meebrengen. Er zijn werkende burgers in onze gemeente, waaronder ook werkende armen
die het net lukt om rond te komen. Zij maken heel bewust gebruik van de mogelijkheden
van het Meedoenfonds.
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De voorgestelde maatregelen:
U wilt de onzekerheid over de toekomstige inkomenssituatie zoveel mogelijk wegnemen. U stelt
daarom voor, zoals aanbevolen door Stimulansz, burgers die duurzaam uitstromen richting werk,
intensief te ondersteunen. Na zes maanden zal worden bekeken of het wel/niet noodzakelijk is dit
voort te zetten.
Wij kunnen hiermee instemmen. Wel willen wij u adviseren duidelijk aan te geven wat wordt
bedoeld met zoveel mogelijk wegnemen. Maak “angst” bespreekbaar. Hiermee wordt bedoeld dat
“zoveel mogelijk” niet duidelijk is en dat er toch angst is dat men er, financieel gezien, op achteruit
gaat.
Vervolgens stelt u voor in te zetten op maatwerk. Wij zijn van mening dat dit een goed voorstel is.
Wel is ons advies duidelijk aan te geven wat wordt verstaan onder maatwerk en wat wel/niet
mogelijk is. Ook adviseren wij u goede afspraken te maken voor een periode van begeleiding. Hoe
lang deze periode zal moeten zijn is ook maatwerk.
Wij adviseren u na te gaan of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om het principe
“werk moet lonen” te realiseren. Is dat niet het geval, dan zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,

Alma den Hartog,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Midden Groningen
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