MELDDAGEN “EXTRA INKOMENSSTEUN GEMIST?”
Over redenen waarom niet gebruik gemaakt wordt van
inkomensondersteunende voorzieningen.
Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU en de regionale Steunpunten
Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten organiseren op maandag 21 januari, dinsdag 22
januari en woensdag 23 januari 2008 melddagen. Personen en gezinnen met een gering
inkomen worden opgeroepen aan te geven waarom ze niet gebruik maken van extra
inkomenssteun door gemeenten of belastingdienst waar ze mogelijk wel recht op hebben. Het
gaat dan om voorzieningen zoals bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, kwijtschelding
van belastingen, kortingsregelingen, zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderoppastoeslag, teruggave
van belastingen, heffingskortingen en tegemoetkomingen in school/studiekosten. Het FSU is
een provinciale vereniging die 17 belangenorganisaties bundelt. De Steunpunten zijn
regionale samenwerkingsverbanden met spreekuren.
Men kan op de aangekondigde dagen contact opnemen van 10.00 uur tot 15.00 uur met de
belangenbehartigers van het FSU via het telefoonnummer 058-2139992 of via de mail:
fsu@fsufriesland.nl. De melddagen worden gehouden omdat het FSU en de Steunpunten de
redenen van het omvangrijke niet-gebruik van de inkomensondersteunende voorzieningen in
kaart willen brengen. Doel is om de inkomenssituatie van mensen met een inkomen op of net
boven het minimum te verbeteren en dreigende armoede- en schuldproblemen tegen te gaan!
Het gaat om uitkeringsgerechtigden van sociale dienst of het UWV, om AOW-ers, om
werknemers met een laag loon en om zelfstandigen van wie het bedrijf is gesaneerd.
De melddagen maken deel uit van een campagne om het recht op de voorzieningen breed
bekend te maken, mensen te stimuleren om gebruik te maken van dat recht en belemmeringen
daarvoor weg te nemen. Het FSU zal daarvoor onder andere massaal Kanskaarten
verspreiden. Op deze Kanskaarten staan in ’t kort de voorzieningen en de instanties waar die
moeten worden aangevraagd vermeld.
De meldingen zijn anoniem: er worden geen namen van personen genoemd. Het FSU noteert
alle meldingen. Als men verder geholpen wil worden – bij bijvoorbeeld het aanvragen van een
voorziening of kwijtschelding - dan wordt doorverwezen naar de 17 lokale spreekuren van het
FSU. Daar krijgt men persoonlijke steun bij de oplossing van de problemen. Het FSU zal de
meldingen bundelen in een rapportage, aangevuld met voorstellen voor concrete
verbeteringen. De rapportage wordt toegestuurd naar:
* De gemeentelijke diensten Sociale Zaken * het Uitvoeringsinstituut Werknemers
Verzekeringen UWV * de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) * de Sociale Verzekerings
Bank (SVB) * De Friese gemeenteraden * de Friese Staten * de cliëntenraden Sociale Zaken,
UWV en CWI * pers en media.
Leeuwarden, januari 2008.
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