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Persbericht
Minima hebben het nakijken: eindejaarsuitkering 50 euro nauwelijks verstrekt in 2009
In een gezamenlijke brief hebben de Arme Kant van Fryslân en het Provinciaal Overleg
Cliëntenraden eind 2009 bij de Friese gemeenten aangedrongen op het verstrekken van een
eindejaarsuitkering van 50 euro aan de minimahuishoudens onder hun inwoners. De
gemeenten Ooststellingwerf en Harlingen hebben aangegeven een uitkering mogelijk te
maken. De reacties van de overige gemeenten zijn teleurstellend. Zij reageerden niet met
initiatieven om binnen hun eigen mogelijkheden de minimahuishoudens een extraatje te
bieden.
Voor werkenden is een extraatje op het einde van het jaar heel vanzelfsprekend. Mensen
met een minimuminkomen kunnen slechts in enkele gemeenten op een extraatje rekenen, zo
blijkt uit de reacties van 16 gemeenten en 1 politieke partij op onze oproep voor een
eindejaarsuitkering.
Vermeldenswaardig is het initiatief van de gemeenten Ooststellingwerf en Harlingen. De
gemeente Ooststellingwerf heeft aangegeven dat zij in 2009 eenmalig de mogelijkheid had
om minimahuishoudens 50 euro te geven vanuit het fonds maatschappelijke participatie. Ook
de gemeente Harlingen gaat minima het geld vanuit een participatiefonds bieden. Een
oplossingsrichting die navolging verdient!
Van twaalf gemeenten (Achtkarspelen, Boarnsterhim, Bolsward, Dongeradeel, Lemsterland,
Littenseradiel, Nijefurd, Smallingerland, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Wûnseradiel en
Wymbritseradiel) komt het signaal dat zij geen mogelijkheid zien om de minima 50 euro te
verstrekken vanwege wettelijke regels over inkomenspolitiek en/of geldgebrek.
Voor de Arme Kant van Fryslân en het Provinciaal Overleg Cliëntenraden zijn de
overwegend afwijzende reacties van de gemeenten reden om bij de staatssecretaris van
Sociale Zaken en bij de Tweede Kamer aan te dringen op verruiming van de mogelijkheden
voor gemeenten om een eindejaarsuitkering aan minima te verstrekken. Voor de Arme Kant
van Fryslân en het Provinciaal Overleg Cliëntenraden staat echter voorop dat een herziening
van het inkomensbeleid in Nederland noodzakelijk is.
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Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara Snabilié, projectmedewerker
integrale armoedeaanpak van de Arme Kant van Fryslân (06 - 50 57 16 30 / 058 – 212 17 00
of barbara@armekantfryslan.nl).
De genoemde brieven aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer zijn in voorbereiding.
Het versturen van de brieven staat gepland in week 6.
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