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Leeuwarden, 23 maart 2010
Aan de nieuwe gemeenteraadsfracties in Fryslân
Betreft:

speerpunten minimabeleid en armoedebeleid t.b.v. het collegeprogramma

Geachte fractieleden,
Allereerst gefeliciteerd met uw (her)verkiezing tot raadslid!
U zult nu aan de slag gaan met de vorming van een college van B&W en van een
collegeprogramma. U zult ook beslissingen moeten gaan nemen over het beleid in de
komende 4 jaar. Dat zal niet eenvoudig zijn gezien de forse bezuinigingsopdracht voor
gemeenten.
We doen een dringend beroep op u om prioriteit te blijven geven aan het minimabeleid en
het armoedebeleid en daar niet op te bezuinigen. We leggen u een viertal voorstellen voor
die u kunt betrekken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk minima/armoedebeleid:
1. Minimaregelingen
Voer de categoriale regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en 65+ onverkort uit.
Verstrek ruime bijzondere bijstand en een witgoedregeling (voor aanschaf van goederen).
Stimuleer en faciliteer persoonlijke benadering van burgers met een minimuminkomen met
instrumenten als de kanskaart, het huisbezoek of de formulierenbrigade.
2. Inkomensvoorzieningen
Benut de koppeling van bestandsgegevens ten behoeve van uitkeringscontrole voor het
vaststellen van recht op inkomensvoorzieningen (kwijtschelding, reducties, toeslagen,
subsidies). Wijs uw burgers op de mogelijkheden voor financiële steun, stuur hen één
aanvraagformulier toe, laat de burgers de voorzieningen aankruisen en handel de aanvraag
af met een lichte individuele toetsing. U kunt er ook voor kiezen om op grond van een
aanvraag als gemeente te checken op welke minimavoorzieningen de cliënt recht heeft.
Pas automatische kwijtschelding toe van heffingen gemeente en Waterschap.
3. Schuldhulp
Stimuleer voorzieningen voor een preventieve schuldaanpak (advies en begeleiding).
Ontwikkel een integraal schuldhulpbeleid, waarbij de lokale vrijwilligersorganisaties en
professionele organisaties voor hulpverlening ingeschakeld worden.

4. Koppeling-Plus
Jarenlang is de koppeling tussen lonen en uitkeringen niet toegepast. Dat heeft geleid tot
grote inkomensachterstand van uitkeringen ten opzichte van de lonen. Het bestaande
minimum is ontoereikend en heeft geleid tot een wirwar aan aanvullende
inkomensvoorzieningen. We roepen gemeenteraden op om dit structurele
inkomensprobleem te onderkennen en dat ook uit te spreken naar parlement en regering.
U kunt aandringen op de koppeling-plus: verhoging van de uitkering ter compensatie van de
opgelopen achterstand door de niet toegepaste koppeling.
We rekenen er graag op dat u onze voorstellen ter harte wilt nemen. Mocht u hiertoe nadere
informatie wensen, dan verneemt de Arme Kan van Fryslân het graag.
Veel succes met uw raadswerk!
Met vriendelijke groet,
Arme Kant van Fryslân,
Monique van der Meer, voorzitter.
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