DE ARMOEDEVAL
Financieel ruimer?
Mart Veenstra heeft met succes een reintegratietraject doorlopen. Na een korte scholing,
sollicitatietraining en een half jaar werken met behoud van uitkering lukt het hem een baan te
vinden. Het gaat om een tijdelijke baan voor een jaar. Mart gaat er financieel op vooruit: het
salaris is ruim 20% hoger dan het minimum dat hij met de uitkering had. Mart is er blij mee:
eindelijk krijgt zijn gezin het na jaren wat ruimer! Hij kan afscheid nemen van sociale zaken
van de gemeente en weer in eigen onderhoud voorzien!
Verlies van rechten
Groot is echter de schrik als zijn consulent van sociale zaken hem wijst op enkele financiële
gevolgen. Doordat Mart meer inkomen heeft wordt de huurtoeslag verlaagd en komt hij niet
meer in aanmerking voor kwijtschelding van de heffingen van de gemeente en het
Waterschap. Ook kan hij niet meer een beroep doen op verschillende regelingen in het kader
van het gemeentelijk minimabeleid. Deze gevolgen worden de ‘armoedeval’ genoemd. Het
voelt voor Mart als onrechtvaardig: heb je na jaren eindelijk werk gevonden, word je daarvoor
financieel afgestraft!
Meer rek in minimabeleid
Mart kaart de situatie aan bij het spreekuurpunt. Daar wordt vastgesteld dat aan deze gevolgen
weinig te doen valt. De landelijke regels en de regels van de gemeente geven grenzen aan de
mogelijkheden van kwijtschelding of inkomensondersteunende voorzieningen.
Het komt er op neer dat Mart het verlies aan extra geld toen hij op het minimum zat op de
koop toe moet nemen. Er staat tegenover dat hij 20% meer verdiensten heeft, niet meer
afhankelijk is en weer baas is over de eigen portemonnee.
Het spreekuurpunt heeft regelmatig contact met de clientenraad Sociale Zaken om deze te
‘voeden’ met situaties uit de praktijk. Ook deze situatie – die Mart deelt met meer mensen –
wordt aangekaart. De cliëntenraad kan de gemeente adviseren om meer ‘rek’ aan te brengen
in het minimabeleid zodat mensen als Mart toch in aanmerking kunnen komen voor (een deel
van) de minimaregelingen!
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