01. Eén op de tien jongeren in Limburg krijgt jeugdzorg: zo zit het in
jouw gemeente
Eén op de tien jongeren in Limburg krijgt jeugdzorg: zo zit ... - De Limburger
Door Jacqui Stroucken (bron: dagblad de Limburger 29-10-2021)

© Afbeelding: Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

In Limburg krijgt bijna één op de tien jongeren tot 23 jaar een vorm van jeugdzorg. Dat
is iets meer dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS).
Hoe groot de groep jongeren met jeugdzorg is, verschilt sterk per gemeente. Volgens het
CBS zijn sociaaleconomische omstandigheden, zoals inkomen en opleidingsniveau, van
invloed op hoeveel jongeren gebruikmaken van jeugdzorg. Ook beleidskeuzen die
gemeenten maken bij de inrichting van deze zorg spelen een rol.
In Limburg maken in Echt-Susteren en Kerkrade relatief de meeste jongeren gebruik van
jeugdzorg: 12,1 procent. Daarna volgen Sittard-Geleen (11,8), Brunssum (11,7), Roermond
(11,2) en Leudal (11,1). Voerendaal valt op als gemeente waar relatief weinig jeugd
gebruikmaakt van zorg: 5,3 procent. In onder andere Vaals (7), Gulpen-Wittem (7,6), Peel en
Maas (7,8) en Venray (8,1) liggen de cijfers ook onder het provinciale gemiddelde van 9,6
procent.
Andere Limburgse gemeenten die boven het provinciale gemiddelde liggen, zijn Roerdalen,
Weert, Valkenburg aan de Geul, Heerlen en Beekdaelen. In Maastricht wordt juist iets
minder jeugdzorg verleend dan gemiddeld, evenals in Venlo en Horst.
De cijfers hebben betrekking op de eerste zes maanden van 2021. Ze zijn moeilijk te
vergelijken met die van vorige jaren, omdat het CBS ze anders heeft verzameld. Wel waagt
het bureau zich aan een inschatting: het lijkt erop dat in de eerste helft van dit jaar iets meer
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gebruik is gemaakt van jeugdzorg dan in dezelfde periode vorig jaar; het gaat om een stijging
van 0,6 procent.

02. Kleine zorgaanbieders overwegen stappen
DOOR SJAK PLANTHOF (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 01-11-2021)

Kleine zorgorganisaties vinden dat de gemeente Sittard-Geleen hen bewust buitensluit
in het nieuwe inkoopbeleid voor Wmo-contracten. Ze beraden zich op juridische
stappen.
Ze hebben zware kritiek op de inkoop van nieuwe contracten, die de gemeente in januari
invoert. Ze menen dat de gemeente bewust kleine zorgaanbieders buitensluit, door
ingewikkelde regels, focus op papierwerk, cao’s en financiële huishouding. Vijftien kleine
zorgorganisaties kwamen vorige week bijeen om hun grieven te bespreken.
Peter Geilen, directeur van zorgcoöperatie Zorg & Co, met 300 leden: „Veel kleine
aanbieders blijken geen contract te krijgen, op grond van procedurefouten bij het
inkoopproces, onduidelijkheden bij het aanbod, of omdat ze niet geheel voldoen aan
voorwaarden. Daardoor blijven vooral grotere aanbieders over. Kwaliteit en prijs lijken een
ondergeschikte rol te spelen.” Inmiddels zijn circa 30 kleine organisaties buiten de boot
gevallen.
De gemeente weerspreekt dat. „Reduceren van het aantal aanbieders, groot of klein, is nooit
het uitgangspunt geweest. Het bieden van kwaliteit op basis van maatwerk wel. In
gesprekken met partijen ging het juist ook daarover. Het stellen van minimumeisen is
noodzakelijk.”
Bewijsstukken
Geilen roept kleine organisaties op documenten te verzamelen om het vermoeden te
onderbouwen dat de gemeente aanstuurt op afwijzing van kleine partijen. Op basis daarvan
wordt overwogen juridische stappen te nemen. „Er moet recht worden gedaan aan het
belang van cliënten en kleine organisaties.”
Een zorgaanbieder: „Ik ben afgewezen, enkel omdat ik nog geen cao heb.” Een andere
aanbieder zegt dat ‘hard maken’ van vermoedens lastig is: „Wij vinden dat we worden
uitgesloten op onjuiste gronden. Maar dat moeten we wel kunnen bewijzen.”
Geilen laakt de handelwijze van de gemeente: „Er is cliënten verteld een andere
zorgverlener te kiezen, terwijl organisaties nog van niets wisten en nog in
bezwaarprocedures verwikkeld waren. Dit leidt tot onbegrip en paniek onder cliënten.”
De gemeente zegt eerst hoofdaannemers te hebben geïnformeerd. „Die moeten zelf
onderaannemers informeren. Wij kozen er bewust voor om cliënten op dezelfde dag per brief
te informeren, het is onze taak hen tijdig te informeren.”
Oplossing
De directeur van Zorg & Co ziet een oplossing in bundeling van een aantal kleine partijen.
„Dan kunnen zij voortbestaan, en kan de gemeente het aantal partners verkleinen.”
Als kleine organisaties terecht worden afgewezen, wijst Geilen de gemeente op een ‘zachte
landing’. „Zij heeft de plicht voor financiële genoegdoening te zorgen. Uit afwijzingsbrieven
blijkt dat dit niet geregeld is.”
De gemeente wijst dat af. „De huidige overeenkomst loopt tot 1 januari. Daarom is een nieuw
inkoopproces gestart. Wij hebben aanbieders tijdig geïnformeerd. Er is geen contractuele
grondslag voor een financiële compensatie.”
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03. Een gezondere bevolking begint al bij de zwangerschap
‘Sommigen denken dat ze vlak voor de seks de pil moeten slikken’
Door Benti Banach en Hennie Jeuken (bron: dagblad de Limburger 30-10-2021

Staatssecretaris Paul Blokhuis lunchte in 2019 met kinderen op ‘gezonde basisschool’ Wereldwijs in
Landgraaf.
© Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Van de gratis pil voor kwetsbare vrouwen tot gezonde lunches op school, op veel
vlakken wordt geprobeerd Zuid-Limburg gezonder te maken. De eerste succesjes zijn
er. „We doen mooie dingen, maar laten we elkaar niks wijsmaken, er is meer nodig.”
Vooral geduld en geld.
Wat hebben de georganiseerde misdaad en de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg
met elkaar gemeen? Beide problemen zijn hardnekkig, om ze op te lossen is veel tijd en
geduld nodig én de samenwerking tussen alle mogelijke partijen. De vergelijking van
gedeputeerde Madeleine van Toorenburg is niet vergezocht. Toch is er een groot verschil.
Terwijl naarstig wordt gezocht naar het juiste antwoord op criminelen die de samenleving
ondermijnen, is onder de naam Trendbreuk Zuid-Limburg duidelijk een start gemaakt om de
provincie gezonder te krijgen. Voor het eerst in de Limburgse geschiedenis hebben zestien
gemeenten, provincie, onderwijs, zorginstellingen, zorgverzekeraar en wetenschap de
handen ineengeslagen. Dat doen ze in de overtuiging dat de gezondheidsachterstand niet
met losse, kortdurende projecten kan worden verkleind maar alleen als ze gezamenlijk
optrekken en dat lang, minstens een generatie, volhouden.
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De Limburgfactor
Want we hebben het over het afschudden van de Limburgfactor, die haast ongrijpbare
eigenschap die vaak wordt gedefinieerd met ‘aangeboren hulpeloosheid’. Deze factor maakt
de Zuid-Limburger minder zelfredzaam. Daardoor gaat hij vaker naar de dokter en drukt hij
harder op het zorgbudget dan de gemiddelde Nederlander. Vijf jaar geleden waren de
extra uitgaven in Parkstad en Sittard-Geleen aan huisarts, ziekenhuis en andere zorg 88
miljoen euro. Door de autonome stijging van de zorgkosten is dat inmiddels 100 miljoen.
Zonder deze ‘aangeboren hulpeloosheid’ zouden we 100 miljoen euro op zorg besparen. In
de Gezondheidsmonitor van CBS, GGD en RIVM van 2020 kwam dat naar voren: 38 procent
van de Zuid-Limburgers heeft een of meer chronische ziekten, tegen 32 procent gemiddeld
in Nederland.
In de vorm van diverse projecten is een olietanker in gang gezet die over een jaar of twintig
in veilige haven moet zijn. Het schip is twee jaar onderweg. Waar bevindt het zich? Vaart het
de goede richting uit? Tijd voor een tussenbalans.
Kleinere buikomvang
Het bekendste Trendbreuk-project is de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Zeven
scholen doen mee. Ze laten kinderen vanaf groep een meer bewegen en gezonder eten door
het aanbieden van gezonde lunches en extra activiteiten. Dit jaar volgen nog vijf scholen,
gestreefd wordt naar dertig in 2023. Uit begeleidend onderzoek van de Universiteit
Maastricht blijkt dat de deelnemende scholieren een kleinere buikomvang hebben, minder
pestgedrag vertonen en soms ook het gezin thuis positief beïnvloeden. Staatssecretaris Paul
Blokhuis was onder de indruk toen hij zo’n school in Landgraaf twee jaar geleden bezocht.
Zo snel mogelijk uitrollen over de hele provincie dus? Ja, maar door corona is dat vertraagd.
Bovendien blijkt financiering een probleem, vooral in sociaal zwakkere wijken waar ouders
niet kunnen meebetalen maar de urgentie het grootst is. Tot dusver is het geld gevonden bij
de provincie, een gemeente of een landelijk maar tijdelijk subsidiepotje. „Jammer dat het zo
langzaam gaat”, zegt Maria Jansen van de Academische Werkplaats van de UM, die de
Trendbreuk begeleidt. „Zo krijg je geen gezonde populatie. Het zou heel goed zijn als
scholenkoepels het voortouw nemen. Zet ouders die aanvankelijk tegen waren in als
ambassadeur, en ook kinderen die tevreden zijn.”
Lees ook: Plan om Zuid-Limburgers weer gezond te maken werpt vruchten af: ‘Dit vergt wel een
langdurige aanpak’

„Het is niet een bordje dat je op de deur van de school schroeft”, legt wethouder Leon Geilen
van Sittard-Geleen uit. „Het vergt een andere manier van denken over onderwijs. Het is
mensenwerk, er is veel dialoog voor nodig, ook met ouders. Dat was tijdens corona lastig.”
De basisschool is slechts een van de vele radertjes waaraan wordt gedraaid. Wat opvalt:
Trendbreuk is alleen gericht op jonge kinderen. De gedachte erachter: als je over één
generatie een gezondere bevolking wil hebben, moet je gezond gedrag aanleren bij de
allerjongsten. Maria Jansen: „Bij de jeugd valt de meeste winst te behalen.”
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Staatssecretaris Paul Blokhuis op basisschool Wereldwijs in Landgraaf.
Foto: Bas Quaedvlieg

Trendbreuk begint al bij de zwangerschap. Ruim honderd verloskundigen en andere
zorgprofessionals in de regio zijn opgeleid om ook naar de financiën, huisvesting, relatie en
psychosociale gesteldheid van aanstaande moeders te kijken. Als die niet op orde zijn, komt
de baby niet in gezonde omstandigheden ter wereld. Waar de vroedvrouwen een knelpunt
zien, schakelen zij adequate hulp in.
Ook krijgen zwangere moeders, als ze dat willen, geen consult meer van een kwartier maar
met acht anderen een consult van twee uur. Zo steunen en informeren ze elkaar. „Je ziet dat
ze zich gesterkt voelen, hun angst en onzekerheid kunnen delen en elkaar tips geven”, is de
ervaring van verloskundige Tara Sevenich uit Kerkrade.
Opvoeding
Zo’n 250 gezinnen krijgen verlengde kraamzorg en kwijtschelding van de eigen bijdrage. De
kraamhulp gaat niet na een paar dagen weer weg, maar helpt kwetsbare ouders langere tijd
enkele uren in de week bij de opvoeding. De kinderopvang levert een bijdrage met gezonde
traktaties en beweegactiviteiten.
Lees ook: Zuid-Limburg krijgt miljoen van het Rijk: extra impuls om jeugd vitaler en gezonder te
maken

Het project Nu Niet Zwanger grijpt nóg eerder in. Is de thuissituatie zo wankel dat er beter
geen kind kan worden geboren, dan proberen vijftig getrainde medewerkers de potentiële
ouders er bewust van te maken wat een verstandige keuze is. Ze hebben al vijfhonderd
mannen en vrouwen begeleid, bij driekwart van hen is de kinderwens uitgesteld en de
geboorte van een nieuwe kwetsbare Zuid-Limburger voorkomen. Ze vergoeden de pil,
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spiraaltjes en sterilisatie, want veel vrouwen uit deze doelgroep blijken daar geen geld aan te
willen uitgeven. „Abortus vergoedt de verzekeraar wel. Dus kiezen ze daarvoor”, zegt Leon
Geilen.
Slimmere organisatie
CZ is een belangrijke deelnemer aan Trendbreuk. De grootste zorgverzekeraar in de regio
wil af van de 100 miljoen euro extra zorgkosten en investeert daarom in een slimmere
organisatie van de zorg en gezondheidsprojecten. CZ-manager Wiro Gruisen: „In vergelijking
met andere regio’s lopen we voorop met samenwerking. Maar tevreden ben ik nog lang niet.
Je bent er niet met een paar interventies.” Dat CZ zich betrokken voelt bij de regio blijkt ook
uit andere initiatieven die zij, los van Trendbreuk, ondersteunt. Zo krijgt huisartspraktijk
Hartje Dorp in Munstergeleen geld voor langere spreekuren en werken huisartspraktijken in
Parkstad met CZ-steun nauw samen om van elkaar te leren. Deze PlusPraktijken voorkomen
zo vele verwijzingen naar het ziekenhuis.
Chris van Griensven voelt zich dankzij PlusPraktijk minder patiënt
Voorheen kwam ze bijna tien keer per jaar in de huisartsenpraktijk, nu nog maar één keer.
En dat bevalt Chris van Griensven (74) uit Hoensbroek uitstekend. „Je hoeft geen afspraken
meer te maken, niet meer in de winter door de kou, het scheelt tijd én een hoop zorgkosten”,
zegt ze. Bovendien voel je je minder patiënt, voegt ze toe.
Ruim tien jaar geleden werd bij haar de diagnose diabetes type 2 gesteld. Regelmatig moest
ze voor controles naar de praktijk. Sinds een aantal jaren niet meer. Het
Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord, waar haar huisarts werkt, nam deel aan het
zogeheten PlusPraktijken-project. Hierbij kijken de deelnemende dokters bij elkaar in de
keuken, leren ze van elkaars behandelwijzen en werken ze meer online.

Chris van Griensven meet zelf thuis haar bloedsuiker.
© Foto: Rob Oostwegel
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Dat digitaal werken bevalt ook Chris van Griensven. Ze heeft, wanneer nodig, digitaal
contact met de praktijkondersteuner en komt nog maar één keer per jaar fysiek op
spreekuur. De Hoensbroekse monitort namelijk zelf thuis haar bloedsuiker. Ze houdt onder
meer haar gewicht in de gaten en meet de bloeddruk.
Lees ook: Primeur voor Limburg: minder doorverwijzingen huisartsen bespaart miljoenen in de zorg

„Voor dit alles ging ik eerst naar de praktijkondersteuner, maar veel kun je best zelf. Het is zo
eenvoudig. En als er vragen zijn, kan ik haar mailen of bellen. Weet je, doordat je het zelf
doet ben je er ook bewuster mee bezig.” Zo heeft ze zelf, weliswaar in overleg met de
ondersteuner, haar voeding aangepast. Waardoor haar bloedwaardes beter zijn en ze haar
medicatie kon afbouwen. „Ik slik nu nog maar één in plaats van twee tabletten per dag.” Van
Griensven is blij met de werkwijze, zegt ze meermaals. „Ik ben hier heel positief over. Voor
wie het mogelijk is, raad ik dit echt aan.”
Ook de beweging Positieve Gezondheid, digitale coaches, anderhalvelijnszorg en econsulten zijn aanpassingen aan de regionale zorgvoorzieningen die de zorg goedkoper
maken en tegelijk gezondheid en welzijn van de bevolking beogen te verbeteren. Er speelt
dus veel meer dan Trendbreuk en dat maakt het onoverzichtelijk.
Positieve signalen
Wiro Gruisen beaamt de veelheid aan projecten. Het is zo complex dat hij spreekt van een
‘dynamisch netwerk van netwerken’. „Ja, echt. Maar het moet nóg breder. We zijn in de regio
op microniveau bezig, maar er moet een laag bij komen op macroniveau. Voor de borging op
de lange termijn heb je medewerking nodig van het Rijk.” Coördinator Trendbreuk van de
GGD Thomas Gelissen krijgt voortdurend positieve signalen van ambtenaren uit Den Haag.
„Ze geven aan dat preventie werkt en de regio daarbij een belangrijke rol speelt.”
„Wij onderschrijven Trendbreuk van harte”, bevestigt een woordvoerder van het ministerie
van Volksgezondheid. „Dit is een goede aanpak die aansluit bij hetgeen we ook vanuit VWS
belangrijk vinden: samenwerking binnen de regio op gezondheidsachterstanden en
opschaling van effectieve programma’s.”
Maar Geilen, Gelissen en Gruisen willen dat het Rijk ook structureel met geld komt, zeker 10
miljoen euro per jaar. „Tien procent van de honderd miljoen extra zorgkosten”, luidt het. VWS
is terughoudend: „Er lopen nu subsidietrajecten waar Limburg aanspraak op kan maken.
Maar extra financiering, dat is een keuze voor het nieuwe kabinet.” Iedereen verwacht dat
het kabinet sterk zal inzetten op preventie, want tegenover elke 5000 euro die naar
herstelzorg gaat staat een schamele 20 euro voor preventie.
Schoolverzuim
Honderden zorgprofessionals zijn opgeleid, honderden gezinnen en kinderen zijn in
aanraking gekomen met een gezondere leefstijl. Waar staan we nu? Maria Jansen tast in het
duister. „We gaan pas volgend jaar weer meten. De eerste meting was in 2018. Misschien
kunnen we een kleine verbetering verwachten, maar zeker niet te veel.”
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Lees ook: Beek en Simpelveld laatste twee JOGG-gemeenten Zuid-Limburg


Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Gruisen ziet ongeduld als de grootste bedreiging van Trendbreuk. „Als men maar geen
veranderingen op populatieniveau in drie of vier jaar verwacht. Dan ga je je eigen nederlaag
ensceneren. We mogen geen genoegen nemen met ongeduld en te weinig geld.”
„Aan ongeduld kleeft ook het gevoel dat we maar weer iets anders moeten gaan bedenken,
omdat we niet snel genoeg verandering zien”, zegt Leon Geilen. „Nee, juist het vasthouden
aan de lange termijn is cruciaal. We weten dat we op de goede weg zitten. Ik ben ervan
overtuigd dat we in 2030 duidelijk resultaat kunnen zien.”
Of het schip Trendbreuk de veilige haven ooit zal halen, valt niet te zeggen. Maar het vaart.
Stil blijven liggen is geen optie. Kinderen die niet meededen aan de Gezonde Basisschool
van de Toekomst zijn in dezelfde tijd dikker geworden. Doorvaren dus of, om in
gezondheidstermen te spreken: kuur afmaken a.u.b.!
Desi Hollman van Nu Niet Zwanger zorgt dat vrouwen weer de regie kunnen pakken
De cliënten van Desi Hollman, sociaal verpleegkundige bij GGD Zuid-Limburg, zijn vooral
vrouwen met psychiatrische problemen, verslavingen of een verstandelijke beperking;
vrouwen die dakloos zijn; in de prostitutie werken of in financiële nood zitten. „Bij ons komen
mensen die heel kwetsbaar zijn. Ze worden aangemeld door de huisarts, iemand uit het
sociale netwerk of bijvoorbeeld de verloskundige.”
Zo verwees die laatste een vrouw die voor de vierde keer onbedoeld zwanger was door naar
het programma Nu Niet Zwanger (NNZ), waarvoor Hollman werkt. De eerste drie kinderen
waren uit huis geplaatst. De moeder kon niet voor hen zorgen omdat ze met meerdere
problemen kampte, zoals verslavingen en huiselijk geweld. „Ik ben het gesprek met haar
aangegaan. Ze was heel verdrietig dat ze haar kinderen maar eens in de twee weken mocht
zien en dat haar nog ongeboren kind ook uit huis geplaatst zou gaan worden. Ze wilde zo
graag meer moeder voor haar kinderen zijn, meer contact met ze hebben. Niet opnieuw
zwanger worden.”

Desi Hollman.
© Foto: Peter Schols
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Bij de persoon in kwestie kwamen al hulpverleners over de vloer, maar niemand die over
anticonceptie praatte. „Dat gebeurt in de praktijk helaas zelden. Hulpverleners zijn heel
betrokken bij een persoon, maar niemand bespreekt de kinderwens.” Dat doet Hollman wel.
„De zwangerschap overkomt vrouwen in deze kwetsbare situaties vaak. Het is niet gepland
of bewust gebeurd. Ze hebben ook lang niet altijd kennis over anticonceptie. Soms denken
ze dat ze net voordat ze seks gaan hebben een pil moeten slikken. Ze weten het gewoon
niet, ook niet wat er allemaal op de markt is.”
Lees ook: Gratis en verlengde kraamzorg voor 250 kwetsbare gezinnen in Parkstad en Sittard-Geleen

Door intensieve gesprekken te voeren probeert de verpleegkundige duidelijk te krijgen wat
deze vrouwen echt nodig hebben. „Waar zit de pijn, wat is het probleem? Soms is het heel
simpel en gaat het alleen om het vergoeden van de pil.” Het is niet de bedoeling mensen van
een zwangerschap af te houden. Wél dat ze er bewust mee omgaan. „Je zorgt eigenlijk dat
ze zelf weer de regie kunnen pakken. Een kind krijgen en opvoeden heeft immers enorm
veel impact op je leven.”

04. Samen optimale resultaten boeken voor kwetsbare kinderen
Door Liesbeth Sturing (art. Sociaal Web 01-11-2021)

In Nederland zijn we overtuigd van de noodzaak om kwetsbare kinderen en jongeren
optimale ontwikkelkansen te bieden. Dit horen en lezen we bijna elke dag. Helaas zien
we dat kansenongelijkheid onder de streep toeneemt. In Nederland groeien nog altijd
naar schatting 315.000 kinderen op in armoede en gaan 15.000 kinderen niet naar
school. BMC zet zich samen met haar opdrachtgevers in de publieke sector in om
oplossingen te bieden. Hieronder gaan we in op het probleem en presenteren wij de
oplossingsrichtingen waar adviseurs van BMC samen met opdrachtgevers aan
werken.

Intergenerationele achterstanden
Kansenongelijkheid in Nederland zorgt voor een toenemend aantal maatschappelijke
problemen. Kinderen die opgroeien met minder kansen hebben eerder psychische en fysieke
problemen. Kansenongelijkheid zorgt op latere leeftijd voor een kwetsbaardere
sociaaleconomische positie en uiteindelijk ook voor een lagere levensverwachting. Kinderen
die geen of geen goed onderwijs krijgen, ontwikkelen niet hun volledige potentieel. Sociale
ongelijkheid leidt zo tot een vicieuze cirkel met negatieve maatschappelijke gevolgen, zoals
een afnemend gevoel van vertrouwen, veiligheid, welzijn en gezondheid en minder sociale
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cohesie in wijken en de samenleving als geheel. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor
hun kinderen, en hun kinderen.
Hoewel er in Nederland talloze initiatieven zijn om kansenongelijkheid terug te dringen, blijft
het een hardnekkig probleem. Dit heeft een aantal redenen:


Als je blijft doen, wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg. Vanuit
bestaande werkvelden is het moeilijk naar domeinoverstijgende oplossingen te
kijken, vooral omdat het vaak onmogelijk blijkt je een andere, meer integrale
oplossing voor te stellen, zo schreef de Amerikaanse wetenschapsfilosoof Thomas
Kuhn vijftig jaar geleden al.



Wat de jongere en het gezin nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen staat
niet centraal.



Overheid en uitvoeringsorganisaties op het terrein van welzijn, zorg, onderwijs en
gezondheid werken langs elkaar heen.



De aanpak is versnipperd en er wordt veelal gestuurd vanuit oude
sturingsprincipes: degene die betaalt, bepaalt.

Waarvoor BMC de nek uitsteekt: leef- en systeemwereld verbinden
De bovenstaande conclusies zijn al vaak getrokken in onderzoeken, rapporten, actieplannen
en aanbevelingen. Nu zijn we toe aan het implementeren van oplossingen en het brengen
van verandering. Niet meer praten en schrijven maar aan de slag! BMC werkt elke dag aan
verandering door vol ambitie duurzaam advies te combineren met uitvoeringskracht. Samen
met opdrachtgevers werken we aan concrete oplossingen vanuit een gedeelde droom. We
verbinden ons aan de ambitie om een transitie in gang zetten die wel werkt! Een transitie
waarin de ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren en hun gezin centraal staan, die de
kloof dicht tussen de leefwereld van gezin en kind en de systeemwereld van hulpverleners,
onderwijs en gemeenten.
Dat betekent dat we met concrete voorbeelden iedere dag weer laten zien dat het anders
kan. Jazeker! Alweer mooie woorden… Maar hoe ziet dat er dan uit?
Gezamenlijke betrokkenheid, gebundelde aanpak
Een geslaagde aanpak begint volgens ons met netwerken waarin ouders, gemeenten,
maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, kennisinstellingen en bedrijven
samenwerken aan een gezamenlijke opgave vanuit een waarde-gedreven werkwijze. In
plaats van aanbodgericht, werken we opgavegericht. Dit doen we vanuit een
netwerksamenwerking met professionals waarin we data-gestuurd, kort-cyclisch evalueren
en verbeteren. Hierdoor ontstaat samenhang tussen alle domeinen en boeken we optimale
resultaten voor jeugdigen én hun gezin. Aanpakken begint bij een rigoureuze analyse.
Door kansenongelijkheid bij de wortel aan te pakken en te investeren in ontwikkelkansen
voor kinderen, voorkomen we problemen op latere leeftijd en voor volgende generaties. We
koppelen bestaande aanpakken, bundelen geldstromen en maken structureel gebruik van de
meest recente wetenschappelijk kennis.
Ook gebruiken we werkzame elementen vanuit bijvoorbeeld de aanpak Met Andere Ogen. In
al hun opdrachten laten onze adviseurs zien dat zij deze kennis en inzichten toepassen.
Hierdoor zijn we in staat om de verbindende schakel te vormen tussen de leefwereld van de
jongere en het gezin én de structuur- en systeemwereld van budgetten,
verantwoordelijkheden en taakopvattingen. Samen met iedereen die optimale
ontwikkelkansen voor alle Nederlandse kinderen en jongeren wil, zetten we graag de
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volgende stap op weg naar domeinoverstijgende netwerken waarin de opgave centraal staat:
het creëren van optimale ontwikkelkansen voor kinderen.
Helpende hand bieden
Een netwerkaanpak vraagt om maatwerk en focus. Er bestaat geen duizenddingendoekje
dat altijd werkt. Naast maatwerk en focus denken wij dat regie op de samenwerking tussen
alle netwerkpartners cruciaal is.
BMC kan die regie voeren, dat bewijzen we dagelijks. Bijvoorbeeld als partner van gemeente
Almelo bij het versterken van de sociale basis en als partner van de OnderwijsAlliantie in
Limburg bij het terugdringen van kansenongelijkheid in het onderwijs, buurt en de gemeente.
Vanuit meerdere rollen zijn we bovendien betrokken bij het landelijke programma Met
Andere Ogen, een coalitie van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid die
bijdraagt aan betere ontwikkelingskansen van kinderen. Als regievoerder zijn we in staat om
expertises te bundelen en zo kinderen en jongeren in de volle breedte – onderwijs,
veiligheid, welzijn, gezondheid en werk – de helpende hand te bieden. Bovenal gaan we
succesverhalen delen zodat ook anderen ervan kunnen leren en profiteren.
https://www.sociaalweb.nl/partners/bmc

05. De handreiking van de AP voor de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening
Sophie Hendriks shendriks@akd.eu (bron: Sociaal Web 01-11-2021)

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (‘Wgs’) regelt dat mensen met (dreigende)
problematische schulden terecht kunnen bij gemeenten voor bijvoorbeeld advies,
bemiddeling of een krediet. Vanwege terugkerende privacyrechtelijke problemen, met
name in het kader van het delen van persoonsgegevens bij vroegsignalering, is er in
januari van dit jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd. De AP biedt door middel van
haar handreiking handvatten in dat kader. In dit blog lees je wat de privacyrechtelijke
aandachtspunten zijn van schuldhulpverlening.

Stappen in schuldhulpverlening
De wetgever heeft verschillende fasen, met bijbehorende doelen, in de schuldhulpverlening
geformuleerd:
1. Vroegsignalering: mensen met (dreigende) schulden eerder in beeld krijgen om zo
vroeg mogelijk schuldhulpverlening aan te kunnen bieden;
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2. Toegang tot schuldhulpverlening: niet iedereen kan worden geholpen - de gemeente
moet toetsten of iemand al dan niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening;
3. Opstellen van een plan van aanpak: indien hulp wordt geaccepteerd, gaat de
gemeente te werk volgens een op te stellen plan van aanpak.
In dit blog wordt ingegaan op privacyrechtelijke aandachtspunten die per stap in acht moeten
worden genomen. Overigens dient nog te worden opgemerkt dat de op basis van de Wgs
toegestane verwerkingen niet zien op schuldpreventie. Volgens de wetgever mogen
gemeenten in dit kader namelijk geen persoonsgegevens verwerken. Het gaat hier dus
specifiek over schuldhulpverlening.
Vroegsignalering
De wetgever gaat in de Wgs uit van het motto “voorkomen is beter dan genezen”. Hier komt
de zogenoemde vroegsignalering om de hoek kijken; een gerichte actie om in contact te
komen met burgers met (dreigende) schulden. Concreet houdt vroegsignalering in dat
personen die nog niet in beeld zijn bij de gemeente, toch zo snel mogelijk via de gemeente
hulp (kunnen) krijgen.
In de praktijk zijn er 3 vormen van vroegsignalering:
1. Intern verwijzen: de gemeente signaleert binnen de eigen organisatie;
2. Extern doorverwijzen: de gemeente spreekt met bedrijven en instellingen af dat
klanten waarvan wordt gedacht dat zij (dreigende) schulden hebben, worden
doorverwezen naar de gemeente;
3. Signaleren door derden: bedrijven en instellingen geven zelf een signaal af aan de
gemeente over een inwoner.
Grondslag voor uitwisseling?
Aangezien de vroegsignalering van schulden geen expliciete gemeentelijke taak is, bleek het
tot op heden lastig om informatie te mogen uitwisselen aangezien een passende wettelijke
basis – en daarmee een grondslag voor de verwerking – ontbrak. De wetgever heeft dat
probleem gepoogd te verhelpen door in het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
(‘Besluit’) signalen op te nemen die aanleiding zijn voor het college om uit eigen beweging
schuldhulp te bieden.
Het Besluit biedt dus een wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door
gemeenten. Dit wil echter niet zeggen dat elke derde partij zonder meer gegevens mag
verstrekken aan de gemeente. Voor alsnog zijn alleen woningverhuurders, zorgverzekeraars
en drinkwater- en energiebedrijven opgenomen in het Besluit. Gegevens van andere partijen
mogen in deze fase in beginsel niet worden verstrekt op grond van het Besluit en dus ook
niet door gemeenten worden verwerkt.
Voor verhuurders geldt overigens een apart regime: de AP stelt dat de verhuurder in
beginsel toestemming moet vragen om gegevens te mogen delen met de gemeente. Pas
wanneer de huurder niet reageert, dan is de verhuurder alsnog verplicht om de gegevens te
delen met de gemeente. Het is niet aannemelijk dat in dit geval daadwerkelijk wordt gedoeld
op de grondslag toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG), aangezien de wetgever zich in de
Memorie van Toelichting duidelijk heeft uitgesproken over het bestaan van een
afhankelijkheidsrelatie, wat maakt dat geen rechtsgeldige toestemming kan worden
verkregen. In de toelichting op het Besluit wordt tevens gesproken over ‘instemming’ in
plaats van toestemming.
Proportionaliteit
Niet alle gegevens mogen zonder meer gedeeld worden met een gemeente. De verwerking
moet – net als bij alle andere verwerkingen – in verhouding staan tot het doel en daarmee
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dus proportioneel zijn. Dit is pas het geval als het gaat om signalen waaruit een vermoeden
of wetenschap blijkt dat er sprake is van (dreigende) problematische schulden.
Indien de betrokkene hulpverlening accepteert, is het toegestaan dat de gemeente dat
signaal terugkoppelt aan de melder. Volgens de AP is het wenselijk dat – mede met het oog
op de proportionaliteit – dit op geaggregeerd niveau gebeurt. Blijkt dat niet mogelijk, dan
moet de gemeente de betrokkene informeren over de terugkoppeling.
Toegang tot schuldhulpverlening
Niet iedereen kan toegang krijgen tot schuldverlening. Toegang is verbonden aan bepaalde
voorwaarden, zoals dat (i) de betrokkene rechtmatig in Nederland moet verblijven. Daarnaast
mag (ii) iemand worden geweigerd als hij of zij eerder gebruik heeft gemaakt van dergelijke
hulpverlening en/of fraude heeft gepleegd in dat kader. Om dit te toetsen moet de gemeente
gegevens opvragen. Ook dat mag slechts onder bepaalde voorwaarden:
1. Een gemeente mag enkel gegevens opvragen als in het gemeentelijke plan is
aangegeven dat recidive en fraude van belang zijn voor het besluit;
2. De uitvraag moet voldoen aan het beginsel van proportionaliteit. Een gemeente mag
niet zonder meer volledige dossiers opvragen.
Wettelijke basis
Voldoet de desbetreffende persoon aan de vereisten, dan mag de gemeente bij bijvoorbeeld
andere gemeenten, het UWV, de SVB, DUO en de Belastingdienst informatie opvragen. Dit
is ook nieuw ten aanzien van de eerdere wettelijke regeling. Daar gold namelijk het
uitgangspunt dat betrokkenen zelf informatie moesten aanleveren, maar in de praktijk bleek
dat niet altijd werkbaar. Nu is dus ook voor deze fase een wettelijke
uitwisselingsmogelijkheid gecreëerd.
Plan van aanpak
Om vast te stellen welke hulp nodig is, is een persoonlijke aanpak vereist. Het is aannemelijk
dat hiervoor meer gedetailleerde en specifieke informatie nodig is. De nieuwe regeling
verduidelijkt wanneer raadpleging van bepaalde informatie nodig is en welke gegevens in dat
kader mogen worden bekeken. Zo mag de gemeente gebruik maken van gegevens die zij in
het kader van andere wetgeving heeft verwerkt ten aanzien van de betrokkene, maar kan zij
ook terecht bij andere instanties die inzicht kunnen geven in de schulden. Het Besluit noemt
verschillende categorieën van persoonsgegevens die daartoe gebruikt mogen worden.
Mandatering
De AP besteedt in de handreiking ook in algemene zin aandacht aan de mandatering van
taken in het kader van schuldhulpverlening. De Wgs biedt namelijk de mogelijkheid om taken
te mandateren. Het college blijft in dat geval echter verantwoordelijk, wat maakt dat in
sommige gevallen een verwerkersovereenkomst moet worden gesloten. De AP lijkt te stellen
dat er altijd een verwerkersovereenkomst moet komen. Waar geen sprake is van een eigen
wettelijke grondslag, kan ook geen sprake zijn van een verantwoordelijke-rol voor de
opdrachtgever, zo stelt de AP immers. Hierin gaat zij echter niet in op het principe van
feitelijke invloed, wat volgens de EDPB kan leiden tot de kwalificatie van ‘verantwoordelijke’
ook wanneer er dus geen wettelijke basis bestaat.
Met dat in het achterhoofd blijft het relevant om bij de bepaling van de rolverdeling te kijken
naar de daadwerkelijke werkzaamheden en taken van de opdrachtgever. Dit is immers ook
van belang voor het vastleggen van datastromen en het inkleden van privacyrechtelijke
documenten zoals een verwerkingsregister.
Aanvullende tips
Als laatste verdienen de volgende onderwerpen volgens de AP ook voldoende aandacht:
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De toepasselijkheid van het beroepsgeheim en de relevante doorbrekingsgronden
en de eventuele noodzaak tot het scheiden van IT-systemen;



Het uitvoeren van DPIAs;
DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment, soms ook wel Privacy Impact
Assessment (kortweg PIA) genoemd



De verwerking van het BSN;



Bewaartermijnen;



Informeren van betrokkenen.

06. Vijf vragen en antwoorden over de rol van de rechter bij
uithuisplaatsingen
Bron: Rechtspraak.nl 01-11-2021

Naar aanleiding van een bericht van het CBS eerder deze week over de uithuisplaatsing van
ruim 1100 kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, zijn er bij de Rechtspraak
ook veel vragen binnengekomen over de rol van de rechter bij deze zaken. Daarom zetten
we hierbij de antwoorden op de 5 meestgestelde vragen op een rij:

Komt het door de toeslagenaffaire dat deze kinderen uit huis zijn geplaatst?
Dat is helaas niet makkelijk te zeggen. Het CBS onderzocht alleen hoeveel kinderen in
gezinnen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst, die ook een
jeugdbeschermingsmaatregel hadden. Het CBS heeft dus niet onderzocht wat de oorzaken
van die uithuisplaatsingen zijn. Gezien de enorme impact van de toeslagaffaire op het welzijn
van gezinnen, lijkt een verband met de uithuisplaatsing logisch maar in welk opzicht is niet
duidelijk. Er zal onderzoek moeten worden gedaan naar of de toeslagenaffaire invloed heeft
gehad op de uithuisplaatsing, en zo ja welke invloed.
Wanneer wordt een kind uit huis geplaatst?
Dit antwoord gaat alleen over uithuisplaatsingen in het kader van een ondertoezichtstelling.
Een uithuisplaatsing is voor een ouder én het kind een van de meest ingrijpende
maatregelen die er is. De familie- en jeugdrechter gaat niet over een nacht ijs bij het nemen
van zo’n beslissing. De rechter toetst of sprake is van een ontwikkelingsbedreiging voor het
kind. Dat kan bijvoorbeeld gaan om fysieke veiligheid, als er binnen een gezin bijvoorbeeld
sprake is van verwaarlozing of mishandeling. Maar ook om een bedreiging voor het
geestelijk welzijn, bijvoorbeeld als ouders niet meer in staat zijn voor zichzelf en hun
kinderen te zorgen. Als het welzijn van het kind ernstig wordt bedreigd, en er geen alternatief
is, kan de familie- en jeugdrechter een kind uithuisplaatsen. Dit wordt gedaan in het belang
van de verzorging en opvoeding van het kind.
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Hebben rechters bij uithuisplaatsingen rond de toeslagenaffaire fouten gemaakt?
Als de situatie in een gezin door de toeslagenaffaire zo is verstoord dat dit tot de
uithuisplaatsing van een kind leidt, is dat verschrikkelijk. Maar dat betekent niet dat deze
kinderen niet uit huis geplaatst hadden mogen worden. De rechter kijkt zoals gezegd naar de
situatie van het kind, en niet zozeer hoe deze situatie tot stand is gekomen. Kinderen worden
uit huis geplaatst omdat zij ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. Op dit moment zijn
er geen redenen om aan te nemen dat de beslissingen tot uithuisplaatsing onterecht zijn
genomen.
Rechters zijn bezig met een reflectie op hun handelen in familie- en jeugdzaken en daarbij
zal ook hun rol in uithuisplaatsingszaken aan de orde komen. Eerder publicerende
bestuursrechters al een openhartig rapport over de rol van de rechter bij toeslagzaken.
Zijn er nu nog kinderen uithuisgeplaatst van gedupeerde ouders en hoe wordt dit
opgelost?
Of deze kinderen weer teruggeplaatst worden bij hun ouders hangt af van de individuele
zaak en situatie van de ouders. Het doel van een uithuisplaatsing in het kader van een
ondertoezichtstelling is uiteindelijk altijd om kinderen weer terug te laten keren naar hun
ouders. Het is de taak van de gezinsvoogd daar naar toe te werken. Als de financiële en
persoonlijke problematiek van de ouders terugplaatsing in de weg staat, dan zal de
gezinsvoogd ouders adviseren de passende hulpverlening in te zetten. De gezinsvoogd
beslist na overleg met de ouders welke (jeugd)hulpverlening ingezet moet worden. De
kinderrechter kan een machtiging tot uithuisplaatsing van een kind voor maximaal een jaar
verlenen. De gezinsvoogd kan verlenging van de machtiging uithuisplaatsing verzoeken en
de kinderrechter toetst dan of het kind nog langer uithuisgeplaatst moet blijven of dat het
naar huis kan.
Wat gaat er nu gebeuren om dit verder uit te zoeken?
Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht van de parlementaire
onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire, was de Rechtspraak al
bezig in kaart te brengen of er op meer plekken vergelijkbare problemen spelen. Of
jurisprudentie te knellend is, wetten te rigide zijn of de uitwerking daarvan schrijnend is.
Familie- en Jeugdrechters hebben in reactie hierop kwetsbare zaaktypen in kaart gebracht.
De volgende stap is het vormgeven van een reflectieprogramma waarbij ook deskundigen en
onafhankelijke buitenstaanders worden betrokken. In december is dit plan naar verwachting
af, waarna de reflectie in 2022 van start kan gaan.

07. De kracht van ervaringsvrijwilligers - Hoe ervaringsverhalen
anderen kunnen helpen
Bron: Sociaal Web 01-11-2021

Binnen het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ is ervaringsdeskundigheid één
van de centrale thema’s. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de inzet van
ervaringsdeskundigheid positief kan werken bij het (vroeg) signaleren en aanpakken van
schulden. In deze Theory of Change (ToC) bespreken we de werkzame bestanddelen van
drie interventies die werken met zogenoemde ervaringsvrijwilligers, te weten de
BuurtWerkKamer in Amsterdam en Utrecht, de inzet van ervaringscoaches door de
gemeente Gouda en Stichting Kernkracht en het Platform Financieel Vrijwilligers in Utrecht.
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Dit artikel is opgesteld in het kader van het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt’. In
dit project wordt onderzoek gedaan naar het bereik en de effectiviteit van interventies voor
mensen met betalingsachterstanden. De onderzochte interventies vallen binnen vijf thema’s;
de kracht van ervaringsvrijwilligers is daar éen van.
Eerder werd binnen ‘Eerder uit de schulden- wat werkt?’ een literatuurstudie naar de inzet
van ervaringsvrijwilligers gepubliceerd.
→ Download Verwey-Jonker Instituut

08. Heerlen herstelt fout. Bijna achthonderd inwoners betaalden te
veel bijstand terug
door Jos Adriaens (bron: dagblad de Limburger 03-11-2021)

De gemeente Heerlen heeft voor zo’n 70.000 euro te veel aan bijstand teruggevorderd.
© Afbeelding: De Limburger
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Heerlen heeft van bijna achthonderd inwoners te veel aan bijstandsuitkering
teruggevorderd. Een deel van hen wordt terugbetaald, voor een totaalbedrag van
ongeveer 70.000 euro.
Wethouder Peter van Zutphen (Welzijn/Armoedebestrijding, SP) betreurt de fout. „Natuurlijk
is het niet met opzet gedaan, maar dit mag nooit meer gebeuren.”
Het gaat om een administratieve fout bij het ‘bruteren’, die is gemaakt in de periode 20132021. Mensen betalen over hun bijstand inkomstenbelasting. Bij terugvordering over te veel
uitgekeerde bijstand wordt dit meegenomen. Uit een controle bleek dat bij een deel van de
betrokkenen te veel is teruggevorderd.
1198 dossiers
De gemeente heeft 1198 dossiers opnieuw bekeken. In 409 gevallen bleek de berekening
correct. Bij 491 mensen was wel te veel teruggevorderd. Omdat bijna 90 procent van deze
groep nog niet terug heeft betaald, kan het te veel gevorderde bedrag in mindering worden
gebracht.
Lees ook: Gemiddeld 825 euro aan gemeentelijke lasten voor huishoudens Heerlen in 2022

In een kwart van de gevallen (298) blijken mensen wel al te veel te hebben terugbetaald,
gemiddeld zo’n 226 euro. De bedragen variëren van 2 tot 1500 euro. Voor het merendeel
gaat het om bedragen onder de vijfhonderd euro.
Geen gevolgen
De gedupeerden krijgen nog dit jaar bericht van de gemeente dat ze het te veel geïnde geld
terug krijgen. Volgens Van Zutphen heeft dit geen nadelige gevolgen. De gemeente heeft
met de belastingdienst afgestemd dat de terugbetaling geen effect zal hebben voor
eventuele toeslagen die deze mensen hebben ontvangen.

JURISPRUDENTIE

09. Kentekencamera’s om bijstandsfraude op te sporen?
Toegestaan, maar niet in alle gevallen
Jurriaan Dane (bron: Sociaal Web 04-11-2021)
jdane@akd.eu

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep (‘CRvB’) uitspraak gedaan in een zaak die
speelde tussen het college van b&w van de gemeente Kampen en twee
bijstandsgerechtigden. Het ging in deze uitspraak voornamelijk om de vraag of de inzet van
ANPR (Automatic Number Plate Recognition) rechtmatig was ingezet om uitkeringsfraude (in
dit geval: bijstandsfraude) op te sporen.
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De inzet van verborgen camera’s door gemeenten om uitkeringsfraude op te sporen werd in
2016 al een halt toe geroepen. Destijds heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) naar
aanleiding van een uitspraak van de CRvB 1) aangegeven dat de inzet van verborgen
camera’s in bestuursrechtelijke handhavingstrajecten alleen kan worden gebaseerd op een
wettelijke regeling. Nu een dergelijke wettelijke regeling ontbreekt, mogen gemeenten geen
verborgen camera’s inzetten om uitkeringsfraude op te sporen, aldus de AP.
De recente uitspraak van de CRvB laat opnieuw zien dat dat de middelen om bijstandsfraude
op te sporen niet onbegrensd zijn. Lees in dit blog meer over een aantal interessante
onderdelen uit deze uitspraak, met name over de vraag wanneer ANPR wel en niet mag
worden ingezet.
Wat is ANPR?
ANPR is een techniek waarmee kentekens van voertuigen kunnen worden gelezen door
middel van kenteken lezende camera’s. Van elk voertuig dat een dergelijke camera passeert,
wordt een foto gemaakt en worden de gegevens (onder andere locatie, datum, tijd en
kenteken) gescand en opgeslagen. Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met de
gegevens (kentekens) die in de zogenaamde vergelijkingsbestanden zijn opgenomen.
Wat speelde er in deze zaak?
Nadat de Sociale Recherche in de betreffende regio een aantal anonieme meldingen over de
twee bijstandsgerechtigden had ontvangen, met de strekking dat een van deze personen
werkzaam is als illegaal taxichauffeur, heeft de Sociale Recherche een bestuursrechtelijk
onderzoek ingesteld naar de betrokkenen. De Sociale Recherche is de instantie die zich
bezighoudt met fraude van uitkeringen of zorggelden.
Periode 1: bestuursrechtelijk onderzoek
In het kader van het bestuursrechtelijke onderzoek naar de bijstandsgerechtigden heeft de
Sociale Recherche onder andere bij de Dienst Wegverkeer kilometerstanden opgevraagd
van het kenteken van een van de betrokkenen. Hierna heeft de sociaal rechercheur de
betreffende officier van justitie om toestemming gevraagd om onder andere het kenteken van
een van de betrokkenen voor een bepaalde periode op te nemen in het ANPR-systeem van
de landelijke politie om zijn reisbewegingen vast te leggen. De officier van justitie heeft deze
toestemming vervolgens gegeven.
De sociale recherche heeft de officier van justitie dus verzocht om het kenteken van de
betrokkene op te nemen in een vergelijkingsbestand, waardoor het kenteken van betrokkene
uit het vergelijkingsbestand telkens een hit opleverde, wanneer hij met zijn auto een
registratiepunt passeerde.
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Periode 2: strafrechtelijk onderzoek
In de periode die volgde op de periode waarin de ANPR-registratie voor het eerst werd
ingezet (het bestuursrechtelijke onderzoek), is een van de betrokkene na overleg met de
officier van justitie als verdachte van overtreding van artikel 225, 227a en 227b Wetboek van
Strafrecht aangemerkt. Vervolgens is er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de
betrokkene, waarbij onder meer met toestemming van de officier van justitie opnieuw het
kenteken van betrokkene is opgenomen in het ANPR-systeem.
De CRvB diende zich in deze zaak onder meer uit te laten over de vraag of de inbreuk die is
gemaakt op het recht op respect voor het privéleven van de betrokkene in de zin van artikel
8 lid 1 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (‘EVRM’) in overeenstemming is met
lid 2 van datzelfde artikel. Op basis van lid 2 is de inzet van het ANPR-systeem alleen
toegestaan wanneer deze berust op een voldoende duidelijke en voorzienbare wettelijke
grondslag. In geval van het heimelijk inzetten van opsporingsmethodes dient er volgens
vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de wettelijke
regeling te zijn opgenomen onder welke omstandigheden de autoriteiten bevoegd zijn om
een dergelijk opsporingsmiddel in te zetten.
ANPR in het bestuursrechtelijk onderzoek?
Met betrekking tot het bestuursrechtelijk onderzoek, stelde het college zich op het standpunt
dat de inbreuk gebaseerd kan worden op artikel 53a Participatiewet (‘PW’) dan wel op artikel
5:13 Algemene wet bestuursrecht. De CRvB ging hier niet in mee.
De CRvB oordeelde eerst dat registratie in het ANPR-systeem een ingrijpend
opsporingsmiddel is, nu langdurig gebruik ervoor kan zorgen dat een groot deel van
bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van iemand worden vastgelegd. Door de CRvB
wordt aangegeven dat dit een meer concreet omschreven legitimatie vergt. Zo regelt artikel
53a PW niet onder welke voorwaarden een technisch hulpmiddel mag worden ingezet en
hoe de hieruit verkregen gegevens mogen worden gebruikt. Ook regelt dit artikel niet in
welke gevallen en gedurende welke periode kentekengegevens in het ANPR-systeem
mogen worden geregistreerd en gerapporteerd. Hierdoor is de mogelijke inzet van dit middel
niet voorzienbaar voor de betrokkene, aldus de CRvB. Verder bevatten geen van beide door
het college ingeroepen bepalingen adequate en effectieve waarborgen ter bescherming
tegen willekeurige inmenging in het privéleven, nu niet is geregeld op welke wijze en door
wie toestemming wordt verleend voor het inzetten van dit middel. Volgens de CRvB doet het
feit dat de Sociale Recherche toestemming heeft gekregen voor de inzet van het ANPRsysteem niet af aan het ontbreken van een wettelijke bepaling die de toestemming regelt.
De CRvB komt met betrekking tot het bestuursrechtelijk onderzoek dus tot de conclusie dat
de inzet van het ANPR-systeem niet berust op een voldoende duidelijke en voorzienbare en
met waarborgen omklede wettelijke grondslag, waardoor artikel 8 EVRM wordt geschonden.
De CRvB onderschrijft de conclusie van de rechtbank dat het college het door middel van het
ANPR-systeem verkregen bewijs heeft ontvangen op een wijze die zozeer indruist tegen wat
van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat het gebruik hiervan door
het college ontoelaatbaar moet worden geacht.
ANPR in het strafrechtelijk onderzoek?
Laatstgenoemde beoordelingsmaatstaf leidt met betrekking tot het strafrechtelijke onderzoek
echter tot een andere conclusie. De CRvB is hier vrij summier over en overweegt dat de
sociaal rechercheur met toestemming van de officier van justitie aan de landelijke politie
heeft verzocht het kenteken van de betrokkene op te nemen in het vergelijkingsbestand van
het ANPR-systeem. Verder geeft de CRvB aan dat er geen rechterlijk oordeel is dat de
bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek onrechtmatig zijn verkregen en er ook niet op
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andere wijze vaststaat dat de landelijke politie het bewijs onrechtmatig heeft verkregen.
Hierdoor zijn de door het college van de landelijke politie ontvangen gegevens uit het ANPRsystem niet verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen wat van een behoorlijk
handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden
ontoelaatbaar moet worden geacht.
Tot slot
Hoewel de Sociale Recherche vergaande bevoegdheden heeft, was zij in het kader van het
bestuursrechtelijke onderzoek dus niet gerechtigd ANPR in te zetten om bijstandsfraude op
te sporen.
Naast de recente uitspraak van de CRvB, zijn er onlangs ook berichten uit andere hoek
verschenen over het ANPR-systeem. Zo kwam begin augustus 2) naar voren dat de voor
ANPR gebruikte camera’s de afgelopen vijf jaar ook foto’s hebben gemaakt van bestuurders
en bijrijders. Deze foto’s zijn vervolgens onder andere gebruikt voor opsporing en
strafrechtelijke onderzoeken.
Verder heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) begin
deze maand twee rapporten 3) uitgebracht die betrekking hebben op de inzet van ANPR. Uit
deze rapporten volgt onder meer dat het op dit moment niet duidelijk is waar de ANPRcamera’s geplaatst zijn en waarom ze daar staan.
Daarnaast is Stichting Privacy First een rechtszaak gestart 4) tegen de Staat om het
wetsartikel waarop de inzet van ANPR wordt gebaseerd, buiten werking te laten stellen.
1) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-verborgen-camera-bij-opsporenuitkeringsfraude-mag-niet
2) https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/03/cameras-scanden-ook-gezicht-a4053582
3) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/01/tk-aanbieding-wodcevaluatie-en-monitorrapport
4) https://www.privacyfirst.nl/rechtszaken-1/item/1237-rechtszaak-privacy-first-tegen-anpr-massasurveillance.html
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10. Beleid in uitvoering. Trek samen op vanaf het begin
Rineke Hoekstra
r.hoekstra@transitiepartners.nl

Veel gemeenten worstelen met oplopende kosten in het sociaal domein en zijn op zoek naar
bezuinigingsmogelijkheden. Beleidsmatig worden daarom verschillende maatregelen en
plannen ontwikkeld, waarmee de uitvoering aan de slag gaat. Maar hoe zorg je ervoor dat de
– veelal abstracte – beleidsplannen gedragen worden en uitvoerbaar zijn?

Een veelgehoorde klacht is de kloof met het beleid
Beleidsmedewerkers maken op hoofdlijnen een beleidsplan, op basis van een visie of idee.
De praktische uitvoering hiervan, loopt vaak moeizamer dan gedacht. In de praktijk, zie je
een aantal dingen gebeuren:
1. Door onvoldoende kaders te schetsen en onvoldoende uit te werken wat er van de
uitvoering verwacht wordt, ontstaat er onduidelijkheid over hoe beleidsplannen
praktisch vertaald kunnen worden. Aan de ene kant wil je dat de professionals hun
werk zo autonoom mogelijk kunnen doen, dat zet hen in hun kracht. Aan de andere
kant zorgen te weinig kaders ervoor dat beleidsplannen niet van de grond komen.
2. De professionals hebben regelmatig te maken met een hoge werkdruk. Door deze
hoge werkdruk vallen zij al snel terug op hun bekende manier van werken en is er
minder ruimte voor verandering.
3. De professionals staan dagelijks in contact met de inwoners en hun hulpvragen. Zij
werken in het belang van deze inwoners. Gevoelsmatig kan de visie over wat
belangrijk is voor de inwoner en wat belangrijk is voor de gemeente verschillen. Veel
administratieve handelingen die nodig zijn voor het rechtmatig en doelmatig
verstrekken van een beschikking kosten tijd, terwijl een medewerker graag snel de
juiste ondersteuning wil regelen. De medewerkers zijn gericht op hun eigen
werk(voorraad) en zien niet of minder scherp wat de individuele inwoner aan kosten
en data met zich meebrengt.
Weeg verschillende belangen af en denk na over hoe je de professionals betrekt
Het is daarbij van belang dat professionals voldoende noodzaak zien in de verandering en
eigenaarschap ervaren. Daarnaast is een verandering na implementatie niet klaar, zeker niet
als dit een andere houding of visie van professionals vraagt.
Een voorbeeld uit de praktijk: het invoeren van casemanagement bij de teams
Als gemeente kun je met casemanagement meer grip krijgen op de instroom en uitstroom
van inwoners in zorg door de zorgtrajecten meer te gaan volgen en monitoren. Ook is het
voor inwoners prettiger om een vast contactpersoon bij de gemeente te hebben. De
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invoering van het casemanagement vraagt echter om een zorgvuldige aanpak, waarin het
van belang is om met de professionals verschillende vraagstukken te verkennen. Denk aan:






Wat vinden we dat casemanagement is en bij welke zorgtrajecten zet je dit wel in?
Hoe zorg je ervoor dat inwoners die prima zelf in staat zijn om regie te voeren dit ook zelf
blijven doen en hoe verhoudt zich dit tot jou als casemanager?
Hoe zorg je ervoor dat je als casemanager niet te betrokken raakt bij een inwoner en blijf
je erop sturen dat een inwoner weer zonder ondersteuning verder kan?
Wat vinden we een realistische werkvoorraad voor een casemanager?
Hoe verhoudt de casemanager zich tot de uitvoerende zorgverlener, wie is waar
verantwoordelijk voor en welke informatie wordt er met elkaar gedeeld?

En niet onbelangrijk: Hoe zorg je voor goede monitoring van je zaken, zodat je daadwerkelijk
kan sturen op je instroom en uitstroom. Wat moeten medewerkers hiervoor registreren,
zonder dat zij veel (extra) administratieve handelingen moeten uitvoeren? En wat hebben zij
hiervoor nodig?
Niet alle antwoorden kunnen vooraf al gegeven worden, maar worden gedurende de
uitvoering gevormd. Na de implementatie is de nieuwe werkwijze nog niet klaar. Door met
medewerkers in gesprek te blijven gaan, elkaar scherp te blijven houden op de gemaakte
afspraken en door de werkwijze te blijven ontwikkelen en evalueren wordt de verandering
steeds beter geborgd in de teams.

11. Puzzel om rond te komen
DOOR DORINDE MEUZELAAR EN MARTIN VISSER
(BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 04-11-2021)

De prijzen schieten omhoog. Niet alleen gas en benzine worden duurder, ook aan
boodschappen zijn we steeds meer kwijt. Is dit een tijdelijk effect? Of moeten we ons
zorgen maken over een langdurig hogere inflatie? „Dit wordt voor heel veel mensen
extra puzzelen om rond te komen.”
Maandenlang riepen economen dat de hogere inflatie tijdelijk zou zijn. Maar nu zijn ze daar
niet zo zeker meer van. Tekenend zijn de uitspraken van Klaas Knot, president van De
Nederlandsche Bank, die inmiddels toegeeft dat de prijzen harder stijgen dan hij had gedacht
en dat die inflatie misschien ook langer aanhoudt. De laatste vergadering van de Europese
Centrale Bank (ECB) stond in het teken van „inflatie, inflatie en inflatie”, zei ECB-baas
Christine Lagarde onlangs.
„Door de aanhoudende inflatie lijkt het erop dat veel mensen erop achteruit zullen gaan”,
zegt Arjan Vliegenthart, directeur van budgetinstituut Nibud. „Met 2,6 miljoen huishoudens
die nu al zeggen dat ze eerder moeilijk dan makkelijk rondkomen, wordt het voor veel
mensen extra puzzelen.”
Ongekend
Met 2,6 miljoen huishoudens die nu al zeggen dat ze eerder moeilijk dan makkelijk
rondkomen, wordt het voor veel mensen extra puzzelen. Arjan Vliegenthart, Nibud
Vandaag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend hoe hard de
consumentenprijzen zijn gestegen in de maand oktober. Waarschijnlijk komt die inflatie uit op
circa 3,5 procent
Daarmee lijken de ramingen van Prinsjesdag achterhaald. Toen ging het Centraal
Planbureau nog uit van een inflatie van 1,9 procent. Voor Nederlandse begrippen is dit
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ongekend. Alleen door btw-verhogingen stegen de prijzen in de afgelopen tien jaar soms
dergelijke percentages. Nu komt het door het abrupte einde van de coronacrisis en de sterke
vraag van bedrijven en consumenten.
„De vraag naar producten is plots toegenomen en producenten kunnen niet snel genoeg
opschalen”, zegt Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland. Zij gaat er nog wel
vanuit dat de hoge inflatie tijdelijk is, maar dat betekent niet dat we nu al op het hoogtepunt
zitten.
Onder druk
Met rap stijgende prijzen staat de koopkracht onder druk. In de Prinsjesdag-ramingen werd
gerekend op een doorsnee koopkrachtverbetering met 0,8 procent dit jaar en een schamele
0,1 procent volgend jaar. „De gemiddelde koopkracht zal dit jaar slechter uitpakken”, is de
inschatting van Blom. „Maar hier zitten grote verschillen achter. Het maakt ontzettend veel uit
of je huurt of koopt, of je veel of weinig energie verbruikt, of je een auto rijdt of niet. Er zijn
mensen die hier heel weinig van merken en mensen die hier heel veel van merken.”
Zijn hogere lonen het logische antwoord? Knot waarschuwde onlangs voor een loonprijsspiraal, waarbij hogere lonen weer tot hogere prijzen van bedrijven leidt en dat weer tot
hogere lonen. Maar zo ver is het nog lang niet, stelde Knot. „De loonruimte wordt niet
volledig benut. Nederland is nog steeds een goedkoopte-eiland in de eurozone.”
Alarmbellen
Bij vakbond FNV gaan de alarmbellen af. „Grote groepen werknemers dreigen er in
koopkracht fors op achteruit te gaan nu de inflatie verder toeneemt en we aan de cao-tafels
constateren dat werkgevers minimale loonboden doen”, zegt vice-voorzitter Zakaria
Boufangacha. „We zien dat werkgevers het normaal lijken te vinden om met kruimels te
komen. Terwijl er heel goede winsten worden gedraaid en het economisch flink is
aangetrokken.”
De vraag is of er een loongolf komt. Rabo-econoom Hugo Erken denkt van niet. „We zien dat
de hogere inflatie niet heel sterk doorwerkt in de lonen. Vroeger was dat effect veel groter.”
Waar dat precies aan ligt, is lastig te zeggen. Wel ziet Erken dat vakbonden veel leden
verloren zijn. „Het lijkt er dus op dat ze geen vuist kunnen maken om veel hogere lonen te
eisen, ondanks dat de krapte op de arbeidsmarkt nu heel hoog is.”
Volgens Blom is het niet alleen maar kommer en kwel. „Het is dit jaar ook beter gegaan met
de economie dan we hadden gedacht. Dat betekent hogere werkgelegenheid. Meer mensen
zijn dus weer aan het werk gegaan, die hebben een veel grotere koopkrachtverbetering dan
die gemiddelde ramingen.”
Het kabinet is al over de brug gekomen met een extra compensatie voor de hoge gasprijzen.
Maar daarmee is niet de volledige prijsstijging gedekt. De inflatie komt van veel meer kanten:
aan de pomp merk je dat, maar ook bij de aanschaf van een kratje bier of bij het boeken van
een hotel. „In de prijsstijgingen springen gas en boodschappen eruit”, constateert
Vliegenthart. „Dat raakt dus aan de elementaire levensbehoeften van mensen.” Hij denkt dat
er geen makkelijke oplossingen zijn. „Het probleem van de stijgende prijzen is breed. Dat
zou je via een lagere btw of inkomstenbelasting kunnen oplossen. De vraag is of je iedereen
bereikt met belastingmaatregelen.” De noodzaak is er wel, stelt hij.
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12. Profiterende burgers
Door Petra Quaedvlieg (bron: dagblad de Limburger 05-11-2021)

Als Nederlanders iets niet kunnen uitstaan dan is het wel dat iemand (m/v) niet lijkt te werken
voor zijn geld. Participatie betekent meedoen, maar de inzet van de Participatiewet was om
grof te bezuinigen op allerlei vormen van steun en subsidie die mensen helpen te
participeren. ‘Arbeidsverplichting’ is het sleutelwoord. Wie niet aan de regels voldoet, wordt
aangevinkt en als verdachte beschouwd. Dat er mensen zijn die bergen werk verzetten
zonder dat ze ervoor betaald worden, daar heeft de wet geen boodschap aan. En kom niet
aan met hobbyisme alstublieft. Mensen die iets moois voortbrengen? Fröbelaars op kosten
van de samenleving.
Dat iemand minder hoeft te betalen dan jij is in Nederland een onuitstaanbare gedachte. Dus
hebben we geen zorgpremie naar inkomen (o nee, nivellering!). Maar omdat er toch grote
groepen mensen zijn die de hoge zorgpremie niet kunnen betalen, krijgen ze een deel van
die premie weer terug. Dan valt het niet zo op, dat sommigen ‘gratis geld’ krijgen.
Omweg
In de afgelopen tien, vijftien jaar heeft Nederland duizenden burgers afgeknepen en vertrapt
en vervolgens worden nu honderden miljoenen uitgegeven om diezelfde burgers weer op de
been te helpen.
Zo zijn er ook grote groepen die de dure kinderopvang niet kunnen betalen. Dus werd ook
daar een omweg voor gevonden: de kinderopvangtoeslag. Wie voldoende verdient, heeft
nooit met deze toeslagen te maken. En dat is precies de bedoeling. Ssht, vertel het niet
verder.
Maar toen kwam in het nieuws dat het voor handige ‘gastouderbureaus’ heel eenvoudig is
om te frauderen met die toeslagen. Nederland was te klein. Schande, klonk het luid. Politici,
journalisten, twitteraars, opiniemakers van rechts tot links, iedereen buitelde over elkaar
heen van afschuw: rigoureus aanpakken! Fraude met toeslagen moet gewoon onmogelijk
gemaakt worden, zei een SP-Kamerlid. Het wordt tijd om een virulent wantrouwen tegen de
mens te koesteren, meende een columnist van De Telegraaf.
Toeslagenaffaire
Dat was zes jaar geleden. Maar er was één probleem met het verhaal, stelt Jesse Frederik in
zijn boek Zo hadden we het niet bedoeld. De tragedie achter de toeslagenaffaire: ‘De
reportage kwam op het moment dat er al duizenden ouders per jaar het slachtoffer werden
van de keiharde handhaving door de Belastingdienst.’ In Nederland was de toon echter
gezet: het moest afgelopen zijn met gratis geld voor Jan en alleman die met de opbrengst
van toeslagen in de zon lagen op Mallorca.
Als we het hebben over de toeslagenaffaire, zegt Frederik, onderzoeksjournalist bij De
Correspondent, dan moeten we ook naar onszelf kijken. Naar hoe we met z’n allen een
beeld hebben gecreëerd van ‘profiterende burgers’. Ook wij, journalisten en columnisten. Wij
zetten, zegt Frederik, wel degelijk een trend. ‘Politici, ambtenaren, lezers, kijkers en
luisteraars kalibreren hun verontwaardiging op onze berichtgeving.’ Mediagenieke incidenten
worden opgeblazen, het publiek schreeuwt om daden en de politiek neemt draconische
wetgeving aan.
En zo ligt het toeslagensysteem ons, net als de Participatiewet, als een steen op de maag. In
de afgelopen tien, vijftien jaar heeft Nederland duizenden burgers afgeknepen en vertrapt en
vervolgens worden nu honderden miljoenen uitgegeven om diezelfde burgers weer op de
been te helpen: schuldsanering, medische en geestelijke zorg, gezinshulp, jeugdzorg etc.
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Om niet te spreken van het menselijk kapitaal dat is aangetast. Het is de uiterste
consequentie van de weigering om inkomensverschillen te verkleinen via een aantal simpele
ingrepen, zoals gratis kinderopvang, zorgpremie naar inkomen, verlaging van de huur van
sociale woningbouw.
En wie profiteert eigenlijk het meest? Wie geld heeft en dat geld doorgeeft, geeft het
nageslacht toegang tot theaters, opleidingen, bibliotheken, sportvoorzieningen, en: vrije tijd,
tijd om niets te doen.
De Nederlandse maatschappij is heel goed voor mensen met geld, terwijl de mensen die
minder verdienen en niet kunnen terugvallen op bezit gewoon proberen om ook een goed
leven te leiden.
Petra Quaedvlieg is journalist, schrijver en docent.

13. Zo veel vacatures, en toch honderdduizenden mensen in de
bijstand. Hoe kan dat?
Door Martijn Visser (bron: dagblad de Limburger 07-11-2021)

© Afbeelding: Peter Hilz

Ondernemers schreeuwen om personeel. Maar ondertussen schrijft de Nederlandse
samenleving honderdduizenden mensen af die langdurig in de bijstand zitten. „Bijna
een half miljoen mensen zitten al jarenlang, dag in dag uit, uitzichtloos op de bank.”
Wie langer dan een jaar in de bijstand zit, maakt nauwelijks kans op een nieuwe baan:
dat geldt voor 8 op de 10 bijstandsontvangers.
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„Ik denk dat het aantal mensen in de bijstand de komende tijd niet enorm zal afnemen, met
het huidige rijksbeleid maximaal met enkele tienduizenden”, stelt Peter Heijkoop, CDAwethouder in Dordrecht. „Ik zie het in bijna geen enkele gemeente hard teruglopen, ondanks
dat de arbeidsmarkt heel gespannen is.”
Het is geen vrolijke conclusie, bevestigt Heijkoop, die in het bestuur van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) de bijstand in zijn portefeuille heeft: „Inderdaad, het is een
treurig beeld. In het huidige gesternte hoef je echt niet te verwachten dat de bijstand hard
omlaag gaat, ook niet bij deze economie en bij deze arbeidsmarkt.”
Hoge nood
Wat zijn de cijfers? Werkgevers schreeuwen om personeel: er zijn inmiddels maar liefst
327.000 vacatures. De nood is het allerhoogst in de horeca, de ICT en de bouw, maar ook
ondernemers in tal van andere sectoren komen handen tekort. Ondertussen ontvangen
430.210 mensen een bijstandsuitkering van hun gemeente. Voor een alleenstaande is dat
ongeveer duizend euro in de maand, voor samenwonenden circa 1500 euro.
Hoe kan het dat er én zo veel vacatures zijn én er honderdduizenden mensen in de bijstand
zitten? Is dit niet de tijd om mensen die langdurig langs de zijlijn staan aan een baan te
helpen? De praktijk blijkt weerbarstig. Twee grote problemen spelen een rol zeggen experts:
veel mensen in de bijstand hebben veel meer sores dan alleen werkloosheid én gemeenten
zetten hun geld het liefst in voor de kansrijkste groep. De facto schrijven we een paar
honderdduizend mensen af.
Afstand
De kansen op werk zijn niet groot voor veel mensen in de bijstand, stelt Monique Kremer,
hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. „Je hebt in Nederland al
heel snel een afstand tot de arbeidsmarkt. Als je een jaar niet gewerkt hebt, is dat voor
werkgevers een signaal dat er iets met je is.”
Dat geldt voor een heel groot deel van de bijstandspopulatie: 82 procent ontvangt al langer
dan een jaar bijstand, 44 procent zelfs langer dan vijf jaar. „Wie langer dan een jaar bijstand
krijgt, heeft een heel groot risico op langdurige afhankelijkheid”, zegt Paul van der Aa, lector
Inclusieve Arbeid aan de Hogeschool Rotterdam. „Sommige mensen hebben na hun
baanverlies eerst nog WW gekregen. Wie drie jaar in de bijstand zit, is misschien al vijf jaar
werkloos.”
Nog nooit gewerkt
Vooral in de grote steden zitten nog relatief veel mensen in de bijstand. Bijna 6 procent van
de Rotterdammers zit in de bijstand, 4,9 procent van de inwoners van Heerlen en van
Arnhem. Dan volgen Amsterdam, Leeuwarden, Groningen, Den Haag en Enschede (4,3 tot
4,7 procent). Landelijk is het percentage bijstandsgerechtigden 2,4 procent. Sinds eind 2017
nam het aantal bijstandsgerechtigden iets af, de coronacrisis zorgde ervoor dat er weer meer
mensen in deze uitkering terechtkwamen.
„Er is geen eenduidig profiel, het is een gemêleerd gezelschap”, zegt Kremer over de
bijstandspopulatie. Van der Aa: „Er zitten mensen in die geen recht hebben op WW en maar
heel kort in de bijstand zitten. Maar ook mensen die nog nooit hebben gewerkt.”
„Een groot deel, circa 40 procent, van de mensen in de bijstand heeft geen startkwalificatie”,
aldus Kremer. „Praktisch opgeleiden kunnen in deze tijd van krapte gemakkelijk aan de slag.
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Maar in de bijstand zitten veel mensen zonder diploma’s of met de verkeerde diploma’s, dan
is het veel moeilijker. Daarnaast hebben veel bijstandsgerechtigden financiële problemen. En
ze hebben veel vaker gezondheidsproblemen. Dat is een beetje kip-ei: komen ze in de
bijstand omdat ze een slechte gezondheid hebben of krijgen ze een slechte gezondheid
omdat ze in de bijstand zitten? Langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering is
perspectiefloos en is niet goed voor je geestelijke en fysieke gezondheid.”
Alleenstaanden
„Het klassieke beeld van stellen en echtparen die samen in de bijstand zitten klopt niet
meer”, aldus Pierre Koning, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
„Ongeveer 85 procent van de mensen in de bijstand is alleenstaand of alleenstaand met
kinderen. Vooral de groep alleenstaanden zonder kinderen is groot, circa twee derde van de
bijstandsgerechtigden. Dat zijn vaak mensen die hun leven niet helemaal op orde hebben,
een slecht netwerk hebben, laagopgeleid zijn, gedragsproblemen kunnen hebben. Een
clustering van problemen.”
Nog een paar statistieken: de meerderheid is vrouw (57 procent). Dat verschil was een kleine
vijftien jaar geleden nog veel groter, toen circa 62 procent van de bijstandsgerechtigden
vrouw was. Ongetwijfeld hebben de strengere regels voor alleenstaande moeders effect
gehad. Verder is de culturele achtergrond verschoven. Vijftien jaar geleden had 47 procent
van de bijstandsgerechtigden een Nederlandse achtergrond, was 11 procent een westerse
allochtoon en 42 procent een niet-westerse. Inmiddels zijn niet-westerse allochtonen in de
meerderheid (52 procent).
Afgeschreven
Worden deze langdurig werklozen afgeschreven? Dat vindt Koning ‘de grote roze olifant in
de kamer’. Het klinkt hard, maar dat geldt wel voor ’een paar honderdduizend mensen’: „Die
mensen worden de facto afgeschreven. Deze groep wordt redelijk met rust gelaten door
gemeenten die de bijstand uitvoeren.”
Het zit de deskundigen niet lekker dat gemeenten hun geld vooral inzetten op de kansrijke
groep bijstandsgerechtigden, zoals bleek uit de evaluatie van de Participatiewet, de
vervanger van de vroegere Wet Werk en Bijstand. Kremer schreef daarover een vlammend
betoog: „Het is op papier mooi geregeld, de bijstand als laatste vangnet met een uitkering en
hulp om aan werk te komen. Maar de keizer heeft geen kleren aan: bijna een half miljoen
mensen die merendeels al jarenlang, dag in dag uit, uitzichtloos op de bank zitten. Een klein
deel van hen, de ‘kansrijken’, wordt vaak vruchteloos achter de broek gezeten, terwijl het
grootste deel juist nauwelijks aandacht krijgt en afgeschreven lijkt voor de samenleving.”
Van der Aa is ook scherp: „Op papier worden mensen niet afgeschreven. Maar in de praktijk
richten gemeenten hun schaarse middelen vooral op mensen die vrij kansrijk zijn. De grote
restgroep wordt eigenlijk afgeschreven. Daar heb ik ook vaak discussies over met
gemeenten. Als je mensen niks meer biedt, dan versterk je dat proces en worden de kansen
van die mensen alleen maar kleiner.”
Uitkeringsfabriek
Wethouder Heijkoop wijst naar de rijksoverheid: „Er is enorm bezuinigd op onze budgetten
om mensen aan het werk te helpen.” Gemeentelijke sociale diensten voelen zich daardoor
meer een uitkeringsfabriek dan een hulp voor mensen, zegt hij. „De Participatiewet is meer
een uitkeringswet geworden dan een re-integratiewet.”
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Het budget om een bijstandsgerechtigde aan werk te helpen was tien jaar geleden circa
5000 euro per jaar, inmiddels is dat geslonken tot 1500 euro. „Terwijl de mensen om wie het
gaat vaak veel meer mankeren dan voorheen.” Gemeenten die met de schaarse middelen
vooral de kansrijkste werklozen helpen, worden daar financieel voor beloond: „Het hele
systeem is pervers.”
Frambozen plukken
Hoe reëel is het dat je mensen die langdurig in de bijstand zitten aan het werk krijgt in de
bediening in de horeca of als tomatenplukker in de kassen? Kremer: „Voor een baan in de
horeca moet je sociale vaardigheden hebben. Als je heel lang niet meer hebt gewerkt, kan
dat lastig zijn.”
Een baan in de landbouw ligt ook niet per se voor de hand, zo laat een woordvoerder van
LTO Nederland weten: „Werken in en met de natuur en, specifieker, voedsel, is niet voor
iedereen weggelegd. Ondernemers werken daarom vaak, en bij voorkeur, elk jaar met
dezelfde internationale werknemers.”
Lees ook: Wie gaat die 20.000 vacatures in Limburg invullen?
Werk in de land- en tuinbouw is zwaar werk en het luistert nauw. „Om een voorbeeld te
noemen: het plukken van zacht fruit zoals frambozen of aardbeien vereist nauwkeurig en
voorzichtig werk zodat je de vruchten niet kneust, voor het steken van asperges moet je
behoorlijk fit zijn.”
Van der Aa herkent dit. Het klinkt misschien logisch om langdurig werklozen eenvoudig
fysiek werk te laten doen. Maar in de praktijk pakt dat meestal niet goed uit: „Wie kampt met
zijn gezondheid en schulden heeft, kan minder stress aan en kan daardoor geen zwaar
belastend werk doen zolang die problemen niet zijn opgelost.”
Lees ook: Nog zeker een jaar uitval van treinen door personeelsproblemen
Banenpools
Er is wel wat mogelijk, meent hoogleraar Koning. „Je hebt af en toe handjes nodig.
Werkgevers zullen niet snel iemand voor eenvoudig werk vast in dienst nemen, dus kun je
denken aan banenpools. Ik denk uiteindelijk dat bij tijdelijke banen de meeste kansen
liggen.” Makkelijk is het niet, erkent wethouder Heijkoop: „Er zitten mensen bij die eerst
moeten leren om op tijd uit bed te komen, zich leren netjes voor te stellen aan hun baas. Zij
hebben intensieve begeleiding nodig op de werkvloer.”
Lees ook: Beddentekort verloskunde: ’Laat verpleegkundigen geen doucheputjes
schoonmaken’
Volgens de VNG-bestuurder is het een illusie te denken dat je uiteindelijk iedereen aan werk
kunt helpen. „Ik denk dat je ongeveer een kwart van de mensen redelijk vlot aan het werk
kunt helpen, als er genoeg budget zou zijn. Misschien dat je ongeveer een derde van de
mensen aan een baan kunt helpen met een loonkostensubsidie. Dan betaalt de gemeente
een deel van het salaris. Een heel groot deel, ik schat zo’n 40 procent, zal nooit in staat zijn
zelf een salaris te verdienen, ook niet als je daar veel geld tegenaan zet. En ik denk dat dit
nog een redelijk optimistische schatting is.”
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14. COA maakt gebruik van noodopvang De Baenje
Persbericht I Sittard-Geleen, 5 november 2021 – Het Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers (COA) heeft laten weten de noodopvang voor asielzoekers in voormalig
zorgcentrum De Baenje te gebruiken.
Donderdag 11 november wordt de noodopvang in gebruik genomen door asielzoekers uit
landen waar het op dit moment onveilig is door oorlog en geweldplegingen, zoals in
Afghanistan. Bij aankomst in Nederland zijn de mensen opgevangen in Ter Apel, waar alle
vluchtelingen worden geregistreerd. Die centrale opvang is door de grote stroom aan
vluchtelingen overbelast. COA heeft alle provincies gevraagd noodopvang beschikbaar te
stellen.
De maximaal veertig mensen die donderdag 11 november in Sittard arriveren, zullen tot
uiterlijk 8 december in het voormalige zorgcentrum verblijven. Om hoeveel mensen het
precies gaat, is pas duidelijk op donderdag 11 november als de groep arriveert. Er kunnen
17 kamers van het complex worden gebruikt. Het COA probeert bij de samenstelling van de
groep mensen die hier tijdelijk wordt ondergebracht rekening te houden met een evenredige
mix van gezinnen en alleenstaanden.
De mensen die in de Baenje verblijven worden opgevangen door medewerkers van
ZOwonen en de gemeente Sittard-Geleen. Zij zijn van de vroege ochtend tot ’s avonds
aanwezig. Daarnaast is er 24 uur per dag professionele begeleiding aanwezig.
Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de ingebruikname van het pand als
noodopvang. De voornamelijk studenten die nu via leegstandsbeheer van Ad Hoc in het
complex wonen, kunnen er blijven wonen. Ook zijn er medewerkers van Ad Hoc aanwezig.
Tijdens het verblijf wordt ervoor gezorgd dat de bewoners aan activiteiten kunnen
deelnemen.
“Ik kan me voorstellen dat dit vragen oproept bij mensen, met name de mensen die in de
omgeving wonen of werken. Daarom is er voor omwonenden een e-mailadres en
telefoonnummer beschikbaar voor vragen, klachten of opmerkingen”, zegt wethouder Kim
Schmitz (Integratie). “We hopen dat mensen begrip kunnen opbrengen voor een situatie die
is ontstaan uit nood. De mensen die hier donderdag aankomen, zijn hier niet omdat ze graag
naar Nederland wilden. De gemeente, maar ook ZOwonen, Zuyderland en Ad Hoc voelen en
nemen de maatschappelijke en vooral menselijke plicht hen te helpen.”
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15. Taaltraining voor alle 155 medewerkers van gemeente Stein
moet leiden tot heldere teksten voor burgers
Door Nick Bruls (bron: Dagblad de Limburger 08-11-2021)

Ter illustratie.
© Afbeelding: Getty Images

De gemeente Stein steekt de komende vijf jaar zo’n 75.000 euro in taaltraining voor
alle 155 medewerkers, zodat de burger de vaak ambtelijke stukken wat beter kan
begrijpen.
Die investering komt voort uit het klanttevredenheidsonderzoek van vorig jaar, waaruit bleek
dat 38 procent van de inwoners de schriftelijke communicatie over vergunningen niet helder
geformuleerd vindt.
Niveau B1
Daarnaast gaat een nieuwe wet voorschrijven dat in de toekomst bij elk plan aangegeven
moet worden hoe omwonenden daarbij zijn betrokken. ‘Dan worden goede communicatieve
vaardigheden van ambtenaren nog relevanter’, staat in het plan van aanpak van de tot meest
toegankelijke van Nederland uitgeroepen gemeente, die bovendien verwijst naar het VNverdrag waarin staat dat iedereen – ook mensen met een beperking – moet kunnen
meedoen in de samenleving. Een ‘toegankelijke en duidelijke informatievoorziening’ zijn
daarbij van groot belang.
Daarom moet dat percentage van 38 procent van de inwoners die zich beklagen over de niet
heldere taal in vergunningsdocumenten binnen vijf jaar worden teruggebracht naar 19
procent. Honderd pagina’s op de website van de gemeente Stein (dat is de helft van het
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totaal) worden de komende twee jaar herschreven naar leesniveau B1: ‘eenvoudig
Nederlands’, dat ook te begrijpen is voor mensen die geen opleiding hebben genoten. En
alle basisbrieven worden eveneens tegen het licht gehouden en vereenvoudigd.
Schrijfwijzers
‘Te veel inwoners begrijpen de taal van ons als gemeente niet goed’, staat in het plan.
‘Daarmee verliezen we vertrouwen van en contact met de samenleving. Een gemeente die
echt in gesprek wil met haar inwoners, laat de dialoog niet alleen aan de afdeling
communicatie over. We staan alleen midden in de samenleving als alle medewerkers
communiceren.’
De gemeente Stein sluit zich aan bij de landelijke ‘Direct Duidelijk Brigade’ en gaat onder
meer trainingen geven in het structureren en persoonlijk maken van teksten. Ook krijgen
medewerkers hulpmiddelen als schrijfwijzers en terugkoppeling van de doelgroep.

16. Grens privacywet opgezocht bij hulp toeslagenouders
Bron: Binnenlands Bestuur 03-11-2021)

De gemeente Rotterdam gaat proberen de telefoonnummers van zeshonderd gedupeerden
van het toeslagenschandaal te achterhalen in de gemeentelijke systemen om hulp te kunnen
aanbieden. Wethouder Michiel Grauss (Armoedebestrijding en Schuldenaanpak) schrijft in
een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens dat daarmee ‘zeer strikt en formeel genomen
de randen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden opgezocht
en mogelijk overschreden’.
Telefoonnummer
Het college van burgemeester en wethouders ziet echter geen andere mogelijkheid om
contact op te nemen met de gedupeerde gezinnen. Van de 5500 ouders die zich in
Rotterdam hebben gemeld als (mogelijk) gedupeerde, bleek van 600 'zelfmelders' het
telefoonnummer niet of niet juist meegeleverd te zijn vanuit de Belastingdienst. Het college
hoopt de nummers van ouders die nu of in het verleden contact hebben gehad met de
gemeente via gemeentelijke systemen op te sporen.
Minst invasief
‘Wij willen er alles aan doen wat nodig is om deze ouders te kunnen bereiken, zodat we hen
kunnen spreken en de helpende hand kunnen bieden’, aldus Grauss. ‘Het risico is namelijk
te groot dat er in deze doelgroep ouders zijn die ernstig (acute) hulp nodig hebben, terwijl we
dit nu, enkel door het ontbreken van een telefoonnummer, niet kunnen aanbieden.’ Op
bezoek gaan op basis van adresgegevens bleek volgens de gemeente geen optie, omdat het
zowel tijdsintensief als te ingrijpend zou kunnen zijn voor gedupeerden. Op een brief
reageerden de meeste ouders niet. ‘Alles in overweging nemende geeft het telefonisch
benaderen van zelfmelders het hoogste respons op een veilige, minst invasieve manier’,
aldus de wethouder.
Indringende gesprekken
De gemeente heeft inmiddels meer dan 3500 zelfmelders gesproken via de telefoon. ‘Over
het algemeen waarderen de ouders dat we bellen. Het zijn vaak indringende gesprekken’,
aldus de wethouder. Volgens Grauss geeft iets minder dan de helft van de ouders (48
procent) in de gesprekken aan ondersteuning te willen van de gemeente. De andere helft (52
procent) wil behalve kwijtschelding van schulden geen ondersteuning.
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Privacywet
De gemeente geeft onder meer aan dat de systemen alleen geraadpleegd worden door
mensen die al bevoegd zijn om dat te doen en dat de nummers na het bellen verwijderd
zullen worden. Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens kon vooralsnog niet
zeggen of de gemeente met de zoekactie de privacywet schendt. (ANP)

JURISPRUDENTIE

17. Jurisprudentie Signalering Gemeentelijk Participatiewet
Mr. Hans Nacinovic (bron: Sociaal Web 05-11-2021)

In dit overzicht treft u een selectie aan van de belangrijkste uitspraken op het gebied
van de Participatiewet die in oktober 2021 zijn gepubliceerd.

Hoofdverblijf
Huisbezoek
RvB 28 september 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2552
Het is niet aannemelijk is dat appellante en haar drie kleine kinderen ten tijde van het
huisbezoek hun hoofdverblijf op het uitkeringsadres hadden. Alleen al de bevindingen over
wat er niet op het uitkeringsadres is aangetroffen, in samenhang bezien met de verklaringen
van appellante, bieden een voldoende feitelijke grondslag voor die conclusie.
Waterverbruik
CRvB 21 september 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2410
In periode 1 was sprake van extreem laag waterverbruik. Appellante heeft daarvoor geen
toereikende verklaring gegeven. In periode 2 was geen sprake van extreem laag
waterverbruik. Het college moet daarom voor deze periode meer feiten en omstandigheden
aandragen op grond waarvan in samenhang bezien aannemelijk is dat appellante niet
woonachtig was op het uitkeringsadres.
Gezamenlijke huishouding
objectieve vaststelling
CRvB 12 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2586
Afwijzing aanvraag om bijstand wegens gezamenlijke huishouding. De omstandigheid dat de
oom van appellante haar en haar kind hulp heeft geboden door hen onderdak te verlenen
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kan geen verandering brengen in de conclusie dat sprake was van een gezamenlijke
huishouding
hoofdverblijf in zelfde woning
CRvB 11 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2515
Geen gezamenlijke huishouding. De onderzoeksbevindingen bieden op zichzelf noch in
samenhang bezien een toereikende feitelijke grondslag voor de conclusie dat X in de te
beoordelen periode zijn hoofdverblijf had op het uitkeringsadres.
wederzijdse zorg
CRvB 11 oktober 2021 -ECLI:NL:CRVB:2021:2509
Uit de verklaringen blijkt weliswaar dat X substantiële zorg aan betrokkene verleende, maar
niet dat zij zorg van enig gewicht aan X verleende. Dat zij, als zij ging wassen, de was van X
meenam om de trommel vol te krijgen en soms de auto van X heeft getankt als zij die
leende, is van onvoldoende gewicht. Samen eten en samen naar de stad of naar
verjaardagen gaan, zijn sociale activiteiten die niet van doorslaggevende aard kunnen
worden geacht voor het aannemen van een wederzijdse zorgrelatie.
Kostendelersnorm
begrip woning
CRvB 29 september 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2376
Afwijzing van verzoek om geen kostendelersnorm toe te passen. Woonwagen en
toercaravan op één standplaats is dezelfde woning.
uitzondering onderhuur
CRvB 12 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2521
Niet in geschil is dat appellant en X gezamenlijk op een huurovereenkomst hebben
ondertekend voor de woning op adres A. Hieruit vloeit voort dat appellant en X hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zoals het
betalen van de maandelijkse huurprijs, en allebei het genot hebben van de uit de
overeenkomst voortvloeiende rechten. Onder deze omstandigheden is sprake van met
elkaar verbonden rechtsposities en kan niet worden gezegd dat tussen appellant en X
onderling sprake is van een commerciële relatie. Dat er sprake zou zijn van een
(onder)huurovereenkomst tussen appellant en X doet hier niet aan af.
Vorm van bijstand
lening
CRvB 11 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2516
Het college heeft de bijstand niet ten onrechte in de vorm van een lening verstrekt. Gezien
de verkoop en de ingeschatte overwaarde van de woning kon redelijkerwijs worden
aangenomen dat appellante op korte termijn over voldoende middelen zou beschikken om in
de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien
Middelentoets
inkomen
CRvB 26 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2616
Het college heeft zich in dit geval in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de door
appellant ontvangen giften gezien de hoogte, in verhouding tot de bijstandsnorm, het
periodieke karakter en de reeks van jaren waarover deze zijn ontvangen, niet verantwoord
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zijn vanuit een oogpunt van bijstandsverlening. De omstandigheid dat de giften waren
bedoeld voor specifieke kosten, de aanschaf van biologische voeding, kan daar niet aan
afdoen.
vermogen
CRvB 7 september 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2419
Afwijzing aanvraag om bijstand. Appellante heeft een auto uit 2012, volgens het college
gezien de aard en de waarde geen algemeen gebruikelijk bezit. Om de waarde van de auto
op 1 januari 2019 te bepalen heeft het college op basis van kenteken en kilometerstand de
dagwaarde bij total-loss gehanteerd volgens de koerslijst van de ANWB. Daarvan is 75% als
vermogen in aanmerking genomen. Dit is meer dan de per 1 januari 2019 geldende
vermogensgrens. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aan de hand van de
ANWB koerslijst vastgestelde waarde onjuist was.
Inlichtingenplicht
CRvB 5 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2441
Intrekking en terugvordering van bijstand, wegens gokactiviteiten. Het feit dat bij het college
bekend was dat appellant gokverslaafd was, betekent niet dat appellant geen afzonderlijke
melding meer hoefde te doen van zijn gokactiviteiten.
Onderzoek
rechtmatigheid
CRvB 5 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2442
Terugvordering AIO-aanvulling en oplegging boete, wegens verzwegen Turks pensioen. Met
het opvragen van pensioengegevens bij het SGK wordt een beperkte en, gelet op het belang
van de SVB bij een deugdelijk onderzoek, aanvaardbare inbreuk op het recht op respect
voor het privéleven van appellanten gemaakt.
huisbezoek
CRvB 12 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2525
Intrekking en terugvordering van bijstand. Gezamenlijke huishouding. Het college heeft met
het door appellante ondertekende formulier aannemelijk gemaakt dat voldaan is aan het
vereiste van ‘informed consent’.
bewijslast college
CRvB 19 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2583
Het feit dat de uitgaven die appellanten per bankbetalingen voor hun bestaanskosten hebben
gedaan circa 40% onder de door het college genoemde NIBUD-normen liggen, en dat
daarnaast uitgaven zijn gedaan voor vakantie en de aanschaf van een auto, roept vragen op
over hoe appellanten in de kosten van levensonderhoud hebben voorzien. Het ligt dan op de
weg van het college om aan appellanten hierover vragen te stellen. De verklaringen van
appellanten zijn op voorhand niet onaannemelijk. Dit betekent dat het college niet zonder
nader onderzoek heeft kunnen concluderen dat niet duidelijk is hoe appellanten in hun
levensonderhoud hebben voorzien.
Terugvordering
dringende redenen
CrvB 11 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2587
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Dat appellante door de terugvordering mogelijk nadelige gevolgen zal ondervinden bij het
niet kunnen nakomen van de door haar getroffen betalingsregelingen levert geen dringende
reden op om van terugvordering af te zien.
Maatregel
geharmoniseerde verplichtingen
CRvB 19 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2565
De gemeenteraad mag bij het vaststellen van de duur van geüniformeerde maatregel geen
onderscheid maken tussen de verschillende onderdelen van art. 18 lid 4 Pw. De verordening
van de gemeente is daarom deels onverbindend. De lichtste maatregel wordt toegepast.
verwijtbaarheid
Rb Gelderland 13 oktober 2021 - ECLI:NL:RBGEL:2021:5439
Maatregel is ten onrechte opgelegd, omdat betrokkene in dit geval, vanwege de zwaarte van
de mantelzorg voor haar moeder, niet kan worden verweten dat zij niet is verschenen bij het
re-integratietraject.
Bijzondere bijstand
voorliggende voorziening
Rb Gelderland 7 oktober 2021 - ECLI:NL:RBGEL:2021:5340
Compensatie voor gemiste toeslagen. Betrokkenen komen door de hoogte van hun bruto
inkomen niet in aanmerking voor fiscale toeslagen, terwijl zij door hun aanvullende
bijstandsuitkering naar de norm voor gehuwden een netto inkomen hebben dat gelijk is aan
de netto bijstandsnorm voor gehuwden. Dit heeft te maken met een verminderd recht op
toeslagen als effect van de afbouw van de algemene heffingskorting. Hierdoor hebben
betrokkenen minder te besteden dan gehuwden met alleen een bijstandsuitkering. Dit is
geen bewuste keuze van de wetgever in de voorliggende voorziening, maar een onbedoeld
gevolg van een combinatie van regelingen binnen de domeinen fiscaliteit, sociale zekerheid
en toeslagen.
tijdige aanvraag
CRvB 12 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2522
Als tijdstip waarop de kosten van griffierecht opkomen geldt de datum waarop een
betrokkene het beroepschrift indient bij de bestuursrechter en niet het moment dat hij
daarvan een nota ontvangt
noodzakelijke kosten
CRvB 5 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2440
De kosten van een Playstation, een magnetron en een wasdroger kunnen niet worden
aangemerkt als noodzakelijke kosten.
noodzakelijke kosten
CRvB 19 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2562
Om vast te stellen dat de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd zich voordoen
is niet bepalend of de betrokkene de kosten in de periode vóór de aanvraag daadwerkelijk
heeft gemaakt. De aanvraag ziet namelijk niet op de kosten in de voorliggende periode.
bijzondere omstandigheden
CRvB 5 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2466
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Inrichtingskosten worden gerekend tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke
kosten van het bestaan. Het feit dat de verhuizing van belanghebbende noodzakelijk was,
maakt niet dat de daaruit voortkomende kosten zijn veroorzaakt door bijzondere
omstandigheden. De noodzaak om te verhuizen was al enige jaren voorzienbaar.
bijzondere omstandigheden – buitenwettelijk begunstigend beleid
CRvB 19 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2563
Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij door bijzondere omstandigheden zo hoge
onderhoudskosten heeft dat zijn totale woonkosten hoger zijn dan wat past bij het op
minimumniveau algemeen gangbare bestedingspatroon. De Beleidsregels over de
woonkostentoeslag zijn buitenwettelijk begunstigend, voor zover dat beleid bepaalt dat
bijzondere bijstand wordt verstrekt tot een forfaitaire bedrag voor normale periodieke
onderhoudskosten. Daarom heeft de rechter geen ruimte voor een beoordeling van de
standpunten van appellant dat het college de werkelijke onderhoudskosten of een hoger
forfaitair bedrag voor periodieke onderhoudskosten in aanmerking had moeten nemen.
draagkracht
CRvB 12 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2523
Het inkomen uit studiefinanciering wordt aanmerking genomen naar het van toepassing
zijnde normbedrag voor de kosten van levensonderhoud. De tot de studiefinanciering
behorende component ‘rentedragende lening’ moet bij de beoordeling van de draagkracht in
aanmerking moet worden genomen. Het niet afsluiten van een rentedragende lening - met
als gevolg daarvan een lagere draagkracht -kan niet worden afgewenteld op de bijstand.
Diversen
Individuele studietoeslag
Rb Noord-Nederland 8 oktober 2021 - ECLI:NL:RBNNE:2021:4330
Levenlanglerenkrediet is gelijk te stellen met studiefinanciering en in zoverre niet van artikel
36b van de PW uitgezonderd. Een toekomstige wetswijziging van artikel 36b van de PW,
waarin het levenlanglerenkrediet expliciet van studiefinanciering wordt uitgesloten, leidt
vooralsnog niet tot een ander oordeel.
Het niet kunnen dragen van een mondkapje tijdens werk als taxichauffeur is niet te zien als
een structurele medische beperking.
Verhaal op onderhoudsplichtige
Hof Amsterdam 29 september 2021 - ECLI:NL:GHAMS:2021:2976
Niet-ontvankelijkheid gemeente in verband met niet in rechte betrekken bewindvoerder.
Zelfstandige – recht op bijstand
CRvB 27 september 202 - ECLI:NL:CRVB:2021:2396
Appellanten hebben over 2017 geen recht op bijstand op grond van de Participatiewet,
omdat appellant in de aangifte IB 2017 aanspraak maakt op de zelfstandigenaftrek en heeft
opgegeven dat hij meer dan 1.225 uur heeft gewerkt in de onderneming. Het recht op
bijstand voor zelfstandigen wordt beoordeeld op grond van het Bbz 2002.
Tozo – voorliggende voorziening
Rb Noord-Nederland 15 september 2021 - ECLI:NL:RBNNE:2021:4339
De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars is geen voorliggende voorziening als
bedoeld in art. 15 lid 1 Pw.
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Bestuursrecht – voorlopige voorziening
CRvB 5 oktober 2021 - ECLI:NL:CRVB:2021:2465
Intrekking AIO. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Inkomen onder
bestaansminimum is op zichzelf onvoldoende om spoedeisend belang aan te nemen.

18. Thuishulp eist voor de rechter pensioen en WW
Bron: Universiteit Leiden 08-11-2021

Kollmann eist pensioen en WW van het UWV. Door een uitzondering in de wet kunnen
huishoudelijke hulpen in dienst van particulieren niet automatisch gebruikmaken van
socialezekerheidsregelingen.

"Het is toch gek", zegt Emma van der Vos, promovenda arbeidsrecht aan de Universiteit
Leiden hierover in NOS nieuws. "Voor alle mensen die werken gelden er in Nederland
dezelfde regels, behalve voor een huishoudelijke hulp. De positie van deze mensen is
minder goed dan die van uitzendkrachten, en die is al niet goed." Volgens Van der Vos legt
dit te veel verantwoordelijkheid bij de thuishulp: "Mensen kunnen hun eigen risico niet goed
inschatten, daarom hebben we dat in Nederland bijna overal collectief geregeld. Behalve
voor deze groep. En als je weinig geld hebt, is elke euro die je gelijk in je hand krijgt
welkom."
Kollmann werkte als zorgverlener aan huis bij iemand die naar een verzorgingstehuis moest.
Toen zij een uitkering wilde aanvragen, omdat ze ineens zonder werk zat, bleek dat ze daar
geen recht op heeft. Mensen die werken via de Regeling dienstverlening aan huis hebben
niet, zoals bijna alle werknemers in Nederland, automatisch recht op zoiets als een uitkering.
Zij moeten daar zelf voor zorgen. Volgens Kollmann doen veel mensen huishoudelijk werk uit
liefde voor de medemens. "Het is geen werk waar je rijk van wordt. Ook wij moeten iets
kunnen opbouwen voor de toekomst."
De verantwoordelijkheid geheel bij de huishoudens leggen, ziet Van der Vos niet als
oplossing. "De vrees is dat mensen besluiten zelf het huishoudelijk werk te gaan doen en er
dus minder werk voor deze groep is. Of dat het voor huishoudens te ingewikkeld en duur
wordt, waardoor een deel weer naar de zwarte markt verdwijnt."
Van der Vos pleit daarom voor de huidige regeling aan te vullen met een collectief pensioen
en verzekeringssysteem, waar nu ook voor zzp'ers naar wordt gekeken. "Zo laat je deze
groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt niet zo onbeschermd en zorg je er tegelijkertijd
voor dat het werk betaalbaar en toegankelijk blijft."
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19. Uitzichtloos op de bank
Door Martijn Visser (bron: dagblad de Limburger 09-11-2021)

Ondernemers schreeuwen om personeel. Maar ondertussen zitten honderdduizenden
mensen langdurig in de bijstand. Wie langer dan een jaar in de bijstand zit, maakt
nauwelijks kans op een nieuwe baan: dat geldt voor acht op de tien
bijstandsontvangers.

© Peter Hilz

Ik denk dat het aantal mensen in de bijstand de komende tijd niet enorm zal afnemen, met
het huidige rijksbeleid maximaal met enkele tienduizenden”, stelt Peter Heijkoop, CDAwethouder in Dordrecht. „Ik zie het in bijna geen enkele gemeente hard teruglopen, ondanks
dat de arbeidsmarkt heel gespannen is.”
Het is geen vrolijke conclusie, bevestigt Heijkoop, die in het bestuur van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) de bijstand in zijn portefeuille heeft: „Inderdaad, het is een
treurig beeld. In het huidige gesternte hoef je echt niet te verwachten dat de bijstand hard
omlaag gaat, ook niet bij deze economie en bij deze arbeidsmarkt.”
Hoge nood
Wie kampt met zijn gezondheid en schulden heeft, kan minder stress aan en kan
daardoor geen zwaar belastend werk doen. Paul van der Aa, lector Inclusieve Arbeid
aan de Hogeschool Rotterdam
Wat zijn de cijfers? Werkgevers schreeuwen om personeel: er zijn inmiddels maar liefst
327.000 vacatures. De nood is het allerhoogst in de horeca, de ICT en de bouw, maar ook
ondernemers in tal van andere sectoren komen handen te kort. Ondertussen ontvangen
430.210 mensen een bijstandsuitkering van hun gemeente. Voor een alleenstaande is dat
ongeveer duizend euro in de maand, voor samenwonenden circa 1500 euro.
Hoe kan het dat er én zo veel vacatures zijn én er honderdduizenden mensen in de bijstand
zitten? Is dit niet de tijd om mensen die langdurig langs de zijlijn staan aan een baan te
helpen? De praktijk blijkt weerbarstig. Twee grote problemen spelen een rol zeggen experts:
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veel mensen in de bijstand hebben veel meer sores dan alleen werkloosheid én gemeenten
zetten hun geld het liefst in voor de kansrijkste groep. De facto schrijven we een paar
honderdduizend mensen af.
Afstand
Er is enorm bezuinigd op onze budgetten om mensen aan het werk te helpen. CDAwethouder Peter Heijkoop, tevens VNG-bestuurder
De kansen op werk zijn niet groot voor veel mensen in de bijstand, stelt Monique Kremer,
hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. „Je hebt in Nederland al
heel snel een afstand tot de arbeidsmarkt. Als je een jaar niet gewerkt hebt, is dat voor
werkgevers een signaal dat er iets met je is.”
Dat geldt voor een heel groot deel van de bijstandspopulatie: 82 procent ontvangt al langer
dan een jaar bijstand, 44 procent zelfs langer dan vijf jaar. „Wie langer dan een jaar bijstand
krijgt, heeft een heel groot risico op langdurige afhankelijkheid”, zegt Paul van der Aa, lector
Inclusieve Arbeid aan de Hogeschool Rotterdam. „Sommige mensen hebben na hun
baanverlies eerst nog WW gekregen. Wie drie jaar in de bijstand zit, is misschien al vijf jaar
werkloos.”
Nog nooit gewerkt
Vooral in de grote steden zitten nog relatief veel mensen in de bijstand. Bijna 6 procent van
de Rotterdammers zit in de bijstand, 4,9 procent van de inwoners van Heerlen en van
Arnhem. Dan volgen Amsterdam, Leeuwarden, Groningen, Den Haag en Enschede (4,3 tot
4,7 procent). Landelijk is het percentage bijstandsgerechtigden 2,4 procent. Sinds eind 2017
nam het aantal bijstandsgerechtigden iets af, de coronacrisis zorgde ervoor dat er weer meer
mensen in deze uitkering terechtkwamen.
„Er is geen eenduidig profiel, het is een gemêleerd gezelschap”, zegt Kremer over de
bijstandspopulatie. Van der Aa: „Er zitten mensen in die geen recht hebben op WW en maar
heel kort in de bijstand zitten. Maar ook mensen die nog nooit hebben gewerkt.”
„Een groot deel, circa 40 procent, van de mensen in de bijstand heeft geen startkwalificatie”,
aldus Kremer. „Praktisch opgeleiden kunnen in deze tijd van krapte gemakkelijk aan de slag.
Maar in de bijstand zitten veel mensen zonder diploma’s of met de verkeerde diploma’s, dan
is het veel moeilijker. Daarnaast hebben veel bijstandsgerechtigden financiële problemen. En
ze hebben veel vaker gezondheidsproblemen. Dat is een beetje kip-ei: komen ze in de
bijstand omdat ze een slechte gezondheid hebben of krijgen ze een slechte gezondheid
omdat ze in de bijstand zitten? Langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering is
perspectiefloos en is niet goed voor je geestelijke en fysieke gezondheid.”
Afgeschreven
Worden deze langdurig werklozen afgeschreven? Dat vindt Koning ‘de grote roze olifant in
de kamer’. Het klinkt hard, maar dat geldt wel voor ‘een paar honderdduizend mensen’: „Die
mensen worden de facto afgeschreven. Deze groep wordt redelijk met rust gelaten door
gemeenten die de bijstand uitvoeren.”
Het zit de deskundigen niet lekker dat gemeenten hun geld vooral inzetten op de kansrijke
groep bijstandsgerechtigden, zoals bleek uit de evaluatie van de Participatiewet, de
vervanger van de vroegere Wet Werk en Bijstand. Kremer schreef daarover een vlammend
betoog: „Het is op papier mooi geregeld, de bijstand als laatste vangnet met een uitkering en
hulp om aan werk te komen. Maar de keizer heeft geen kleren aan: bijna een half miljoen
mensen die merendeels al jarenlang, dag in dag uit, uitzichtloos op de bank zitten. Een klein
deel van hen, de ‘kansrijken’, wordt vaak vruchteloos achter de broek gezeten, terwijl het
grootste deel juist nauwelijks aandacht krijgt en afgeschreven lijkt voor de samenleving.”
Van der Aa is ook scherp: „Op papier worden mensen niet afgeschreven. Maar in de praktijk
richten gemeenten hun schaarse middelen vooral op mensen die vrij kansrijk zijn. De grote
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restgroep wordt eigenlijk afgeschreven. Daar heb ik ook vaak discussies over met
gemeenten. Als je mensen niks meer biedt, dan versterk je dat proces en worden de kansen
van die mensen alleen maar kleiner.”
Uitkeringsfabriek
Wethouder Heijkoop wijst naar de rijksoverheid: „Er is enorm bezuinigd op onze budgetten
om mensen aan het werk te helpen.” Gemeentelijke sociale diensten voelen zich daardoor
meer een uitkeringsfabriek dan een hulp voor mensen, zegt hij. „De Participatiewet is meer
een uitkeringswet geworden dan een re-integratiewet.”
Het budget om een bijstandsgerechtigde aan werk te helpen was tien jaar geleden circa
5000 euro per jaar, inmiddels is dat geslonken tot 1500 euro. „Terwijl de mensen om wie het
gaat vaak veel meer mankeren dan voorheen.” Gemeenten die met de schaarse middelen
vooral de kansrijkste werklozen helpen, worden daar financieel voor beloond: „Het hele
systeem is pervers.”
Hoe reëel is het dat je mensen die langdurig in de bijstand zitten aan het werk krijgt in de
bediening in de horeca of als tomatenplukker in de kassen? Kremer: „Voor een baan in de
horeca moet je sociale vaardigheden hebben. Als je heel lang niet meer hebt gewerkt, kan
dat lastig zijn.”
Een baan in de landbouw ligt ook niet per se voor de hand, zo laat een woordvoerder van
LTO Nederland weten: „Werken in en met de natuur en - specifieker - voedsel, is niet voor
iedereen weggelegd. Ondernemers werken daarom vaak, en bij voorkeur, elk jaar met
dezelfde internationale werknemers.”
Frambozen plukken
Werk in de land- en tuinbouw is zwaar werk en het luistert nauw. „Om een voorbeeld te
noemen: het plukken van zacht fruit zoals frambozen of aardbeien vereist nauwkeurig en
voorzichtig werk zodat je de vruchten niet kneust, voor het steken van asperges moet je
behoorlijk fit zijn.”
Van der Aa herkent dit. Het klinkt misschien logisch om langdurig werklozen eenvoudig
fysiek werk te laten doen. Maar in de praktijk pakt dat meestal niet goed uit: „Wie kampt met
zijn gezondheid en schulden heeft, kan minder stress aan en kan daardoor geen zwaar
belastend werk doen zolang die problemen niet zijn opgelost.”
Er is wel wat mogelijk, meent hoogleraar Koning. „Je hebt af en toe handjes nodig.
Werkgevers zullen niet snel iemand voor eenvoudig werk vast in dienst nemen, dus kun je
denken aan banenpools. Ik denk uiteindelijk dat bij tijdelijke banen de meeste kansen
liggen.”
Makkelijk is het niet, erkent wethouder Heijkoop: „Er zitten mensen bij die eerst moeten leren
om op tijd uit bed te komen, zich leren netjes voor te stellen aan hun baas. Zij hebben
intensieve begeleiding nodig op de werkvloer.”
Illusie
Volgens de VNG-bestuurder is het een illusie te denken dat je uiteindelijk iedereen aan werk
kunt helpen. „Ik denk dat je ongeveer een kwart van de mensen redelijk vlot aan het werk
kunt helpen, als er genoeg budget zou zijn. Misschien dat je ongeveer een derde van de
mensen aan een baan kunt helpen met een loonkostensubsidie. Dan betaalt de gemeente
een deel van het salaris. Een heel groot deel, ik schat zo’n 40 procent, zal nooit in staat zijn
zelf een salaris te verdienen, ook niet als je daar veel geld tegenaan zet. En ik denk dat dit
nog een redelijk optimistische schatting is.”
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20. Sneller hulp bij hypotheekachterstand en gemeentelijke
belastingschuld
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 09-11-2021)

Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) maakt een proef mogelijk
waarbij gemeenten en hypotheekverstrekkers mensen met betalingsachterstanden
sneller hulp kunnen bieden. Het gaat om samenwerkingen tussen de banken Aegon en
Rabobank en vijftien gemeenten, waaronder Rotterdam, Amsterdam en Tilburg. Ook
de NVVK en de VNG zijn betrokken. Ze hopen via de experimenten, die in januari 2022
starten, huiseigenaren met betalingsproblemen en mensen met een gemeentelijke
belastingschuld eerder in beeld te krijgen en zo problematische schulden te
voorkomen.
Dennis Wiersma: “Mensen lopen vaak lang door met financiële zorgen. Dat kan zijn uit
schaamte, maar ook omdat mensen niet weten waar ze de hulp moeten zoeken of wat er
mogelijk is. Met deze aanpak draaien we het om en neemt de gemeente het initiatief om hulp
aan te bieden. Dat kan net het verschil betekenen als je te maken hebt met geldzorgen en
geen oplossing meer ziet.”
Gemeenten en schuldeisers wisselen al langer gegevens uit over betalingsachterstanden
om inwoners vroegtijdig hulp te kunnen aanbieden. De gemeentelijke schuldhulpverlening
ontvangt een signaal als de betaalachterstand minimaal twee maanden bedraagt en andere
oplossingen voor de financiële problemen niet hebben gewerkt, zoals een herinnering of een
betalingsregeling. Op dit moment is uitwisseling wettelijk mogelijk bij achterstanden op huur,
energie, drinkwater en de zorgkosten. Sinds begin dit jaar zijn gemeenten verplicht om bij het
signaleren van betaalachterstanden een hulpaanbod te doen. De uitwisseling van
persoonsgegevens gebeurt altijd doelgericht en zorgvuldig, met inachtneming van de
privacyregels.
Geldfit.nl
Het kabinet heeft tijdens de coronacrisis extra geld uitgetrokken om mensen met financiële
zorgen sneller en beter te kunnen helpen. Ook zijn er extra middelen voor om- en bijscholing
en begeleiding naar nieuw werk, voor werknemers en zelfstandig ondernemers. Het
ministerie van SZW is in september een campagne gestart om burgers en ondernemers met
geldzorgen te wijzen op de hulp die beschikbaar is. Via de website Geldfit.nl kunnen mensen
via een korte test anoniem checken hoe zij er financieel voor staan, of het verstandig is om
hulp te zoeken en welke ondersteuning er voor hen is. Ook is er een gratis
telefoonnummer 0800-8115 voor advies op maat.
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21. Plan om gegevens burgers meer te delen gaat te ver.
Bron: Dagblad de Limburger 10-11-2021

Het plan van de overheid om massaal gegevens van burgers te delen, gaat te ver.
Daarvoor waarschuwt de toezichthouder voor privacy, de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
„Aan de toeslagenaffaire hebben we gezien hoe mensen in de knel kunnen komen. Dit
wetsvoorstel gaat verder”, stelt voorzitter Aleid Wolfsen (foto). Volgens hem kunnen
burgerservicenummer, verblijfstatus, financiële gegevens en zelfs informatie over seksueel
gedrag straks „zomaar” worden gedeeld.
Het plan staat in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). De
Tweede Kamer heeft dat wetsvoorstel al goedgekeurd. Het ligt nu bij de Eerste Kamer, die
de Autoriteit Persoonsgegevens om advies vroeg.
Jaloerse buurman
Met de nieuwe wet mogen samenwerkende overheidsinstanties gegevens delen met private
partijen. Dat gaat veel verder dan voorheen. Natuurlijk is criminaliteit bestrijden belangrijk,
zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen, maar nu mogen veel meer persoonsgegevens worden
gedeeld „zonder dat er duidelijk iets aan de hand is”.
„En niet alleen overheidsinstanties, ook private partijen. Hier ligt het risico van
massasurveillance op de loer. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Ook voor gewone,
nietsvermoedende mensen.”
Het beeld van een situatie waarin je niets fout doet maar toch het slachtoffer wordt van ‘het
systeem’, zoals bij de toeslagenaffaire, dringt zich op. „Het zou natuurlijk niet moeten kunnen
dat jij op het verkeerde lijstje terechtkomt omdat je jaloerse buurman heeft gemeld dat je wel
een erg dure auto hebt voor jouw salaris. En dat je daardoor geen hypotheek kunt krijgen.
Deze wet sluit dat niet duidelijk uit.”
Het doel van de samenwerkingsverbanden om persoonsgegevens op grote schaal te delen,
op te slaan en te analyseren is niet duidelijk genoeg omschreven, stelt de AP. Volgens de
regering moeten er ‘zwaarwegende algemene belangen’ mee zijn gemoeid. Maar er staat
niet duidelijk bij welke dan precies.
Door de mangel
Volgens het wetsvoorstel mogen samenwerkingsverbanden al bij ‘een signaal’ aan het werk
gaan en gegevens met elkaar delen en analyseren. Wolfsen: „Dat betekent dat iemand heel
snel door de mangel kan worden gehaald.” Onder meer burgerservicenummers,
woonsituatie, verblijfstatus, financiële gegevens, politiegegevens en zelfs gegevens over
seksueel gedrag en seksuele geaardheid kunnen volgens hem worden gedeeld.
Wolfsen: „Het wetsvoorstel zet de deur wagenwijd open voor een onbegrensde surveillance
door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat. En betrekt daarbij het
parlement niet zoals dat hoort. Wij adviseren de Eerste Kamer daarom dringend om dit
wetsvoorstel niet aan te nemen.”
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22. Belangrijke cijfers over volksgezondheid gepubliceerd in
compact overzicht
Bron: RIVM 10-11-2021

Vandaag publiceert het RIVM Kerncijfers Publieke Gezondheid 2021 | RIVM
Dit overzicht geeft voor acht belangrijke thema's binnen de volksgezondheid de stand
van zaken weer. Bestuurders (zoals de staatssecretaris van VWS en wethouders)
kunnen deze cijfers in gesprekken over de ontwikkelingen binnen de volksgezondheid
gebruiken. Of bij het maken van nieuw beleid.

De Kerncijfers geven een beeld van de thema’s die voortvloeien uit de wet publieke
gezondheid. Bijvoorbeeld over verschillen in gezondheid van kinderen en jongeren tussen
Nederlandse regio's en gemeenten en hoe we het doen ten opzichte van een aantal
omringende landen. Als er voor een cijfer een bepaald doel wordt nagestreefd zoals in het
Nationaal Preventieakkoord, is dat ook beschreven. De thema’s die aan bod komen gaan
vooral over de volksgezondheid. Om de doelen te bereiken, is ook samenwerking op andere
gebieden nodig. De cijfers zijn daarom ook van belang voor andere ministers,
staatssecretarissen en wethouders.
De acht thema’s zijn:


Gezondheid van kinderen en jongeren



Gezonde leefomgeving



Rampen en crises



Infectieziekten



Gezondheidsinformatie en beleid



Gezondheid van ouderen



Gezonde leefstijl



Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

In gesprek over nieuw beleid en maatregelen
Met deze Kerncijfers Publieke Gezondheid kunnen lokale en nationale overheden in gesprek
gaan over (nieuw) gezondheidsbeleid en maatregelen. De Rijksoverheid, de VNG en lokale
bestuurders komen twee keer per jaar bij elkaar voor ‘bestuurlijk overleg publieke
gezondheid’. Het RIVM en GGD GHOR Nederland ondersteunen dit overleg met hun kennis
en ervaring. De kerncijfers worden in dit overleg gebruikt als dashboard op het gebied van
volksgezondheid.
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23. Handreiking Financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid
Bron: Sociaal Web 09-11-2021

In deze handreiking staan we stil bij een belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet
inburgering: het financieel ontzorgen en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid van
bijstandsgerechtigde asielstatushouders.

Bijstandsgerechtigde asielstatushouders worden door de gemeente zes maanden financieel
ontzorgd op het gebied van betalingen van huur, gas, water, elektra en de verplichte
zorgverzekering. Zo kunnen zij zo snel mogelijk beginnen met het inburgeringstraject, zonder
afleiding door eventuele financiële problemen.
Er bestaat een risico dat bijstandsgerechtigde asielstatushouders na de periode van
financiële ontzorging alsnog met financiële problemen geconfronteerd worden. Het is daarom
van groot belang hun financiële zelfredzaamheid te stimuleren, zodat zij uiteindelijk
zelfstandig financiële afwegingen kunnen maken en hun financiën op korte en lange termijn
in balans kunnen houden.
Er zijn verschillende manieren om een proces van financieel ontzorgen vorm te geven en
financiële zelfredzaamheid te stimuleren. Gemeenten hebben hier beleidsvrijheid in. Door de
doelgroep te betrekken, samen te werken met andere partijen en financiële zelfredzaamheid
als een integraal onderdeel van het inburgeringstraject te zien, kunnen gemeenten een zo
passend mogelijk aanbod samenstellen.
→ Download Handreiking Financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid | Divosa (sociaalweb.nl)
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24. Extra geld voor lesaanbod inburgeraars
Bron: Rijksoverheid 12-11-2021

Het kabinet stelt de komende twee jaar in totaal €24 miljoen extra beschikbaar om het
lesaanbod voor inburgeraars zeker te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Volgend jaar gaat de nieuwe wet inburgering in. Daardoor kunnen vooral jonge
inburgeringsplichtigen de onderwijsroute volgen. Die route stoomt hen klaar voor een mbo-2,
ho of wo-opleiding. Dat vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt en maakt het mogelijk dat
ze sneller volledig meedoen in onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat er voor deze
onderwijsroute meer geld nodig is dan aanvankelijk werd ingeschat.
Om het benodigde onderwijs aan te kunnen bieden, zijn er afspraken gemaakt tussen de
staatssecretaris, de minister van OCW, de VNG, de MBO Raad, NRTO, VSNU, VH, UAF en
Divosa. Centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s ontvangen voor de jaren 2022 en 2023
extra budget om er op regionaal niveau voor te zorgen dat het aanbod voor de
onderwijsroute tot stand komt. Het gaat om een bedrag van € 15 miljoen in 2022 en € 9
miljoen in 2023.
Door deze extra impuls verwachten de partijen dat inburgeraars die in 2022
inburgeringsplichtig worden, kunnen starten met de onderwijsroute. Zij kunnen deze dan in
2023 of 2024 afronden. De gemiddelde duur van de onderwijsroute is 1,5 jaar.
Intussen werkt het kabinet samen met de betrokken partijen verder aan een structurele
oplossing voor het onderwijsaanbod, ook na 2023.
Lees hier de bijbehorende Kamerbrief.

25. Vidar is op zoek naar een nieuw onderkomen
DOOR NICK BRULS (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 13-11-2021)

Participatiebedrijf Vidar is toe aan een nieuw onderkomen. Van de huidige twee locaties is er
een verouderd en het andere ’s zomers veel te heet.
Het gebouw aan de Rijksweg Zuid in Sittard, waar het team uitkeringen en wat
ondersteunend personeel zit, is gedateerd. Iets verderop, aan de Millenerweg, staat de
productiehal met kantoorruimtes. In de zomer is het daar ‘onverantwoord warm’, volgens
directeur Jantien Kuperus. „Beide locaties voldoen niet meer aan de Arbo-eisen.”
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En dus wordt een nieuw onderkomen gezocht. Dat kan in zowel een bestaand pand als in
nieuwbouw. Belangrijk is volgens Kuperus in elk geval dat wie voor een uitkering bij Vidar
komt, daar meteen geconfronteerd wordt met werk. „Wat we niet willen, is: uitkering
aanvragen, naar huis en op de bank ploffen. Als je daar komt, moet je meteen zien dat jouw
perspectief meedoen is”, aldus de directeur die nadrukkelijk zoekt voor één huis voor alle
Vidar-teams, waarin ook plek is voor partners als de Kredietbank, MEE en maatschappelijk
werk.
Certificaat
Wat we niet willen, is: uitkering aanvragen, naar huis en op de bank ploffen. Jantien
Kuperus
Een productieomgeving blijft noodzakelijk. „Ondanks dat de groep mensen in de sociale
werkvoorziening kleiner wordt. Nieuw beschut werken en leerwerklijnen waarmee je bij ons
kunt oefenen en een certificaat kunt halen en waarmee wij je kunnen diagnosticeren.
Daaraan blijven we behoefte houden.”
Kuperus zoekt naar een plek die flexibel is in krimp en groei. „Dat is niet eenvoudig. Maar
voordat we daadwerkelijk verhuizen, zijn we drie à vier jaar verder. Hoe groot is onze groep
dan nog? Is de wetgeving misschien veranderd? Ik ben kritisch op het aantal vierkante
meters. Liefst is het perfect, maar zo niet, dan liever te klein dan te groot. Anders is het
verspilling van ruimte.”
Uitnodigend
De nieuwe locatie moet volgens de Vidar-directeur transparant, uitnodigend en centraal
gelegen zijn voor het hele werkgebied (de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein). „Je
moet er zonder schaamte binnen kunnen lopen en de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer moet optimaal zijn, want daar zijn veel van onze mensen van afhankelijk. Verder
moeten er goede logistieke aan- en afvoerroutes zijn.”
De gemeente Sittard-Geleen gaat over de huisvesting van Vidar en behandelt de verhuizing
voor het eerst op 16 december in de gemeenteraad. Bij de keuze van de locatie en de
budgettering worden ook de gemeenten Beek en Stein betrokken.
Afgaande op de planning betrekt Vidar het nieuwe onderkomen in 2026. Tot die tijd worden
de klimatologische omstandigheden op de Millenerweg op orde gebracht.
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26. Nationale ombudsman onderzoekt onderbenutting van
voorzieningen door kwetsbare ouderen

Bron: de Nationale Ombudsman 16-11-2021

De Nationale ombudsman ontvangt jaarlijks circa 30.000 klachten van burgers die in
de knel zitten. Na een interventie of onderzoek blijkt dan regelmatig dat er vanuit de
overheid voorzieningen beschikbaar waren, maar dat daar geen gebruik van is
gemaakt. Het kan gaan om financiële regelingen, zoals bijzondere bijstand van
gemeenten, toeslagen of kwijtschelding van lokale belastingen. Maar het kan ook gaan
om ondersteuning door middel van diensten of producten, bijvoorbeeld vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De ombudsman is een onderzoek gestart naar de oorzaken van onderbenutting van vooral
financiële voorzieningen door kwetsbare ouderen.
Kwetsbare ouderen
Het onderzoek richt zich met name op ouderen, die na pensionering een laag inkomen
hebben, omdat er naast de AOW geen of weinig pensioen opgebouwd is. Deze ouderen
hebben vaak ook te maken met toenemende kosten door een grotere zorgbehoefte.
Daarnaast kunnen ook andere factoren ervoor zorgen dat deze ouderen in een heel
kwetsbare positie terecht komen, zoals alleenstaand (eenzaam) zijn, digitaal niet vaardig zijn
of het hebben van fysieke of psychische problemen.
Aanpak onderzoek
De komende maanden spreekt de ombudsman met kwetsbare ouderen zelf en met de
professionals van de maatschappelijke organisaties die hun belangen behartigen. Naar
verwachting wordt het onderzoek in het voorjaar van 2022 afgerond.
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27. Soms mag je bijstandsgerechtigden steviger beetpakken

Bron: Binnenlands Bestuur november 2021

In de Drechtsteden kunnen bijstandsgerechtigden vanaf volgend jaar worden verplicht om
mee te werken aan schuldhulpverlening. Is dat de zóveelste dwangmaatregel waar
bijstandsgerechtigden mee te maken krijgen, of is het ‘t noodzakelijke 'duwtje in de rug' om
eindelijk uit de schulden te komen? Wethouder Peter Heijkoop (armoedebestrijding, CDA): 'Ik
loop er niet van weg om mensen wat meer bij de hand te nemen.'
Voorwaarde
Voor klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), actief in Dordrecht en een aantal
buurgemeenten, kan het accepteren van schuldhulp vanaf 1 januari 2022 als voorwaarde
aan de bijstandsuitkering worden gesteld. Het gaat dan om gevallen waarbij de schulden een
belemmering vormen voor het vinden van werk. 'Daarmee worden voor een groot deel
zorgen en stress weggenomen, waardoor inwoners volgens de SDD een volgende stap
kunnen maken in het volwaardig kunnen meedoen in de samenleving', schrijft de sociale
dienst in een persbericht.
Duwtje
Wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht (armoedebestrijding, CDA) is regionaal
portefeuillehouder sociaal domein namens het Drechtstedenbestuur. Hij noemt de
verplichting om schuldhulp te accepteren een 'duwtje in de rug' voor inwoners die zelf geen
hulp zoeken bij hun schulden. 'Want sommige inwoners komen anders niet vooruit. Door de
stress en zorgen van schulden weg te nemen, groeit die kans en is er weer
toekomstperspectief'.
Utopische wereld
'Een heel slecht idee', vindt Peter Kamp, juridisch adviseur bij Frankhuis & Twistvliet –
ondanks de goede bedoelingen van de wethouder. Kamp, die regelmatig
bijstandsgerechtigden bijstaat in rechtszaken, vindt dwang niet het juiste instrument. In een
utopische wereld, waarin er een vertrouwensband is tussen de overheid en de burger, zou
een dergelijke maatregel kunnen werken, denkt Kamp. 'Maar die vertrouwensband is er niet.
Dan geeft een extra verplichting alleen maar meer ellende.' Wanneer een schuldhulptraject
tegen de wil van een inwoner in wordt opgelegd, kan dat voor 'ernstige geestelijke
problemen' zorgen, verwacht Kamp.
Menswaardig
Opvallend is dat wethouder Heijkoop zich juist al langer hardop uitspreekt tégen het
controlerende, wantrouwende karakter van de Participatiewet. 'Daar sta ik nog steeds
volledig achter', licht Heijkoop toe. 'De Participatiewet gaat te veel uit van wantrouwen en
controle, en te weinig van maatwerk.' De dienstverlening van de Sociale Dienst Drechtsteden
is dan ook anders ingericht, zegt Heijkoop. 'Al onze medewerkers zijn getraind op
stresssensitief werken. Op een menswaardige bejegening, waarbij ze naast de cliënt staan.
En waar de Participatiewet destructief uitpakt, mogen onze medewerkers die functioneel
overtreden.'
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Vertrouwelijkheid
Juist vanwege die bejegening zorgt de nieuwe voorwaarde niet voor meer dwang, maar voor
meer hulp op maat, is de overtuiging van Heijkoop. 'Als je bij ons binnenkomt, kom je in een
prettige ruimte terecht, met een goeie kop koffie, waar je in alle vertrouwelijkheid het gesprek
met elkaar aangaat.' Bovendien hoeft het niet meteen om een zwaar traject te gaan,
benadrukt de wethouder. 'Het kan bijvoorbeeld ook budgetbeheer zijn. Om ervoor te zorgen
dat een kleine schuld niet groter wordt.'
Honderden
De nieuwe aanpak is vanaf volgend jaar in eerste instantie van toepassing op mensen die
een uitkering aanvragen. Daarna worden er ook gesprekken gevoerd met mensen die al
langer in de bijstand zitten. De verplichting om schuldhulp te accepteren zal in het begin aan
'tientallen' bijstandsgerechtigden worden gesteld, later 'honderden', verwacht Heijkoop.
Beschermingsbewind, een zware maatregel waarbij een bewindvoerder de geldzaken
overneemt, zal daarbij niet vaak voorkomen, zegt de wethouder. 'Je komt niet zomaar onder
bewind te staan. Daar komt ook een rechter aan te pas, dat is een heel zorgvuldig traject.
Sterker nog: doordat we eerder sturen op hulp, gaan we in de toekomst minder
onderbewindstellingen zien.'
Redenen
'Heijkoop heeft een goed hart, laten we dat voorop stellen', reageert juridisch adviseur Peter
Kamp. 'Alleen hij snapt de materie niet. Iemand die in de schulden zit, wil uit zichzelf wel
geholpen worden. En als die dat niet wil, heeft-ie daar goede redenen voor.'
Taboe
Heijkoop benadrukt dat zijn medewerkers goed naar de redenen van de burger luisteren
voordat ze overgaan tot het verplichten van de schuldhulp. 'Als iemand al wordt geholpen in
de familiesfeer, of in de kerk, is dat ook goed', geeft Heijkoop als voorbeeld. In andere
gevallen vindt de wethouder het opleggen van een hulptraject gerechtvaardigd. In de eerste
plaats bij mensen die vanwege de geldstress of andere omstandigheden de noodzaak van
hulp niet inzien. 'Mensen staan soms onder druk van hun omgeving', aldus Heijkoop. 'Daar
kunnen we nu doorheen breken. Dat helpt om het taboe te slechten.'
Steviger
En er is nog een tweede categorie: 'Eerlijk is eerlijk: we komen ook bijstandsgerechtigden
tegen die ik niet helemaal goed in de wedstrijd vind zitten. Die zijn gericht op het snel krijgen
van een uitkering, en arbeidsinschakeling achten zij niet hun prioriteit. Deze mensen mag ik
echt wel wat steviger beetpakken. En dan bedoel ik niet: hesje aan en papierprikken. Maar
bij zo'n uitkering mag je ook soms iets meer verwachten dan alleen het accepteren van de
uitkering.'
Vernieling
Niet iedereen zal die mening delen, realiseert Heijkoop zich. 'Ik ben van het CDA, ik loop er
niet van weg om mensen wat meer bij de hand te nemen. Ik zie ook wel meer liberale
opvattingen: laat mensen zelf bepalen wat ze willen. Ik geloof daar niet in. Zeker als ze onder
stress staan. Ik heb er geen trek in dat mensen zichzelf de vernieling in helpen.'
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28. Proef: opvang bij gastgezin
DOOR REMCO KOUMANS (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 17-11-2021

Vijf statushouders, die nu nog in een asielzoekerscentrum wachten op een woning, worden
binnenkort ondergebracht bij Roermondse gastgezinnen.
Daar verblijven de statushouders drie maanden, om vervolgens door te stromen naar eigen
huisvesting. Roermond gaat daarvoor samenwerken met de Amsterdamse stichting
TakecareBNB, die het vinden van gastgezinnen en het koppelen aan statushouders voor
haar rekening neemt.
Roermond is, na Sittard-Geleen, de tweede Limburgse gemeente die daarvoor een
samenwerking aangaat met TakecareBNB.
„Wij werken samen met het COA”, legt Lilly Wiggers van TakecareBNB uit.
Statushouders melden zich bij ons en gastgezinnen kunnen zich bij ons aanmelden.
Wij zorgen vervolgens voor bemiddeling en begeleiding bij het logeren. Lilly Wiggers,
TakecareBNB
„Statushouders melden zich bij ons en gastgezinnen kunnen zich bij ons aanmelden. Wij
zorgen vervolgens voor bemiddeling en begeleiding bij het logeren. Idealiter is dit bij een
gezin in de gemeente waaraan de statushouder gekoppeld is, of in ieder geval daar in de
buurt.”
Het voordeel van de stichting om met gemeenten samen te werken, is dat gemeenten vaak
beter zicht hebben wanneer een statushouder aan de beurt is voor een woning.
Op die manier kan de doorstroming van een gastgezin naar een woning vloeiender verlopen.
Ook helpt het logeren bij een gastgezin bij de inburgering, zo is de gedachte. Wekelijks
ontvangt TakecareBNB gemiddeld zo’n tien tot vijftien aanmeldingen van gastgezinnen uit
heel het land. „Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die de kinderen al het huis uit hebben
en een kamer over hebben. Bij de statushouders zijn het vaak alleenstaande mannen. Niet
alleen is dat de grootste groep die naar Nederland komt, maar het is ook veel lastiger om
een heel gezin bij iemand te laten logeren.”
Roermond heeft voor 2021 de taakstelling vanuit het Rijk om 109 statushouders te
huisvesten. In 2022 zijn dat er 64. Per geslaagde koppeling betaalt Roermond 1500 euro aan
TakecareBNB.
Als de proef succesvol is, wil de gemeente de samenwerking voortzetten.

29. Rijksoverheid start voorlichting inburgeringsplicht nieuwkomers
met Turkse nationaliteit
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 17-11-2021

Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwkomers met de Turkse nationaliteit verplicht om in te
burgeren. Om een goede start te maken in Nederland is het belangrijk dat nieuwkomers de
taal leren en de Nederlandse maatschappij leren kennen. Zo kunnen zij zo snel mogelijk
meedoen. Of dat nu via betaald werk, stage of vrijwilligerswerk is. Door de nieuwe Wet
inburgering wordt nu ook nieuwkomers met de Turkse nationaliteit daartoe de kans geboden.
Om de nieuwkomers voor te lichten over waar ze vanaf 1 januari aan moeten voldoen, start
de Rijksoverheid vandaag met voorlichting aan de doelgroep en de instanties die bij die
inburgering betrokken zijn.
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Verantwoordelijk staatssecretaris Dennis Wiersma: “Het is mooi dat ook gezinsmigranten en
geestelijke bedienaren met een Turkse nationaliteit vanaf januari moeten inburgeren. Als je
graag in Nederland wil wonen, staan daar verplichtingen tegenover. Dat doen we omdat de
taal spreken en de gebruiken kennen de snelste manier is om mee te kunnen doen in
Nederland.”
De voorlichting begint vandaag via Rijksoverheid.nl, NaarNederland.nl, maar ook via de sites
van ketenpartners als Buitenlandse Zaken, DUO, IND en NederlandWereldwijd.nl
Wat er verandert
De inburgeringsplicht geldt sinds 1 mei 2020 al voor Turkse nieuwkomers met een
asielstatus en hun gezinsleden. Vanaf 1 januari 2022 geldt deze verplichting dus ook voor
gezinsmigranten die voor langdurig verblijf naar Nederland willen komen en voor overige
migranten zoals geestelijk bedienaren. Dat betekent dat de gezinsmigranten en overige
migranten zich in Turkije of elders in het buitenland voorbereiden op hun komst naar
Nederland en een basisexamen inburgering in het buitenland afleggen. In aanloop daar naar
toe zijn er hulpmiddelen beschikbaar in het Nederlands of in het Turks. Eenmaal
aangekomen in Nederland start een persoonlijk inburgeringstraject op maat.

30. Stevigere positie gemeenten nodig voor leefstijlpreventie
Bron: VNG 15-11-2021

Het nieuwe kabinet moet een stevig fundament leggen voor de preventieve inzet op een
gezonde leefstijl, stelt staatssecretaris Blokhuis (VWS) in zijn z.g. Bouwstenenbrief. De VNG
steunt deze lijn, maar dat betekent wel dat gemeenten in positie moeten worden gebracht.
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Dat betogen we in een brief aan de Tweede Kamer als input voor een debat dat de Kamer
deze week heeft met staatssecretaris Blokhuis over Leefstijlpreventie. Verder voeren we
aan:






Dat het er om gaat dat mensen gezonde keuzes kunnen maken.
Het rijk moet investeren in sociale veerkracht en in lokaal gezondheidsbeleid om
gemeenten in positie te brengen.
De preventie-opdracht in wetgeving verankerd moet worden maar de inkleuring aan
gemeenten moet worden overgelaten.
De regio-indeling ook een zaak is van gemeenten.
Dat Health in all Policies, de integrale aanpak van het gezondheidsvraagstuk vanuit
meerdere disciplines, landelijk en lokaal het uitgangspunt moet zijn.

Cruciale rol gemeenten vraagt om stevigere positie
Lokaal en regionaal hebben gemeenten als verbinder tussen de sociaal-maatschappelijke en
medische zorg (GGD, zorgverzekeraars, huisartsen, zorgbranches, GGZ, lokaal
bedrijfsleven) én als verbinder van het sociale met het fysieke domein een cruciale rol om
inwoners een gezonde leefomgeving te bieden. Dat vraagt wel om een steviger positie van
gemeenten om het fundament dat de staatssecretaris voor ogen heeft te laten slagen.
Gemeenten doen een beroep op het rijk om extra te investeren in sociale veerkracht en
lokaal gezondheidsbeleid. Investeer daarbij ook in de mogelijkheid dat GGD’en,
zorgverzekeraars, en andere partners tot gedeelde regiobeelden komen over de gezondheid
van inwoners als onderlegger voor de lokale/regionale gezondheidsagenda.
Veranker preventie-opdracht in wetgeving maar laat inkleuring aan gemeenten
We onderschrijven de noodzaak om in de Wet Publieke Gezondheid de gemeentelijke
opdracht voor inzet op preventieve gezondheid vast te leggen, zolang het gaat om het helder
omschrijven van maatschappelijke doelen. Daarbij kunnen landelijke kaders helpen, maar
gemeenten moeten de vrijheid hebben om met zorgverzekeraars, GGD’en, bedrijfsleven,
sociaal-maatschappelijke en medische partners op lokaal niveau tot maatwerk te komen.
Alleen samen met gemeenten en andere lokale publieke en private partijen kan het tot
verbetering van de aanpak van preventieve gezondheid komen. Voor een gelijkwaardig
speelveld vraagt dit ook een spiegelbepaling in de Zvw voor gezondheid en preventie ten
opzichte van de Wpg, Jeugdwet en Wmo.
Lokale preventieakkoorden verder ontwikkelen
Gemeenten willen de Lokale preventieakkoorden verder ontwikkelen en verdiepen en zien
dan ook graag dat de incidentele financiële ondersteuning van het rijk tot medio 2022 kan
doorlopen. Verder is de lokale aanpak gebaat bij maatregelen op landelijk niveau. Stimuleer
landelijk ontmoediging van ongezond gedrag, bijvoorbeeld door een suikertaks en belasting
voor ongezonde voeding.
Lees de volledige tekst voor het debat Leefstijlpreventie.

31. Gemeenten zetten minder minimaregelingen in door corona,
maar verwachten een stijging
Bron: Divosa 15-11-2021

Gemeenten hebben huishoudens met een laag inkomen gemiddeld met bijna €755 per jaar
ondersteund in 2020. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2019. Met deze ondersteuning
kunnen de gezinnen bijvoorbeeld meedoen aan sport en cultuur. Ook kunnen zij daarmee
onverwachte noodzakelijke kosten betalen en hebben zij toegang tot betaalbare zorg. Dat
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blijkt uit cijfers van de Divosa Benchmark Armoede & Schulden, een samenwerking tussen
Divosa, Stimulansz en BMC.

Het armoedebeleid van gemeenten fungeert als vangnet voor mensen die door een laag
inkomen niet kunnen meedoen in de samenleving of onverwachte noodzakelijke kosten
hebben, zoals een kapotte koelkast. Meestal gaat het om mensen die leven op of onder 120
procent van de bijstandsnorm, wat neerkomt op ruim 1800 euro per maand (exclusief
toeslagen) voor een gezin. Voor een alleenstaande is dat bedrag circa 1260 euro exclusief
toeslagen.
Gemeenten kunnen per regeling hun eigen inkomensgrens kiezen.
Gemiddeld 574 aanvragen per 10.000 inwoners
Gemiddeld krijgen gemeenten per 10.000 inwoners 574 aanvragen voor minimaregelingen.
Veruit het grootste deel van de minimaregelingen besteden gemeenten aan bijzondere
bijstand (474 euro per jaar) en kinderen in armoede (472 euro per jaar). De cijfers zijn
gemiddelden per jaar.
Bijzondere bijstand is bedoeld voor onvoorziene noodzakelijke kosten door bijvoorbeeld
ziekte en verhuizing. Gemeenten ondersteunen kinderen in armoede bijvoorbeeld met de
aanschaf van een laptop of vervoer naar school.
De cijfers zijn gewogen op basis van doelgroep van een regeling. Daarmee is vervolgens
een landelijk gemiddelde berekend.
Effecten van corona
Het benchmarkteam ziet de effecten van corona en de lockdowns terug in deze cijfers over
2020. De uitgaven van gemeenten aan deze regelingen zijn afgenomen ten opzichte van
2019, met name de zogeheten participatieregelingen (sport en cultuur).
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Dat is logisch, omdat er tijdens de lockdowns minder mogelijkheden waren om te
participeren. Sportverenigingen en cultuuractiviteiten lagen stil. Ook waren er minder
vervoersvoorzieningen nodig. Uit de cijfers in de benchmark blijkt dan ook dat hier minder
beroep op is gedaan.
Omdat deze voorzieningen in 2021 grotendeels weer open zijn geweest, verwachten we over
2021 een toename.
In de infographic Hoe zetten gemeenten minimaregelingen in? staan de zes belangrijkste jaarcijfers uit
de Divosa Benchmark Armoede en Schulden.

32. Europese Toegankelijkheidsakte moet toegankelijkheid
producten en diensten bevorderen
Bron: Ieder(in) 17-11-2021

In 2025 gaat in alle landen van de Europese Unie de Europese Toegankelijkheidsakte in. Dat
lijkt nog ver weg, maar de Akte moet al op 28 juni 2022 zijn omgezet in Nederlandse
wetgeving. Ieder(in) zet zich daarom komende maanden in om te zorgen dat dit goed
gebeurt. Zodat, wanneer de Akte wettelijk verplicht wordt, mensen met een beperking het
echt merken.

De Europese Toegankelijkheidsakte bevordert toegankelijkheid van voornamelijk
elektronische producten en diensten in Europa. Denk aan bijvoorbeeld hardware en software
van computers en mobiele telefoons, betaalautomaten, telecommunicatiediensten,
bankzaken, webwinkels, audiovisuele mediadiensten en noodcommunicatie. Verbetering van
de toegankelijkheid is hard nodig, want voor ruim twee miljoen mensen met een beperking in
Nederland zijn (te) veel producten en diensten nog niet (goed) toegankelijk. Zo zijn er nog
veel video’s zonder ondertiteling of audiodescriptie, zijn apparaten niet goed te bedienen
door alle gebruikers, is software en hardware niet toegankelijk en zijn handleidingen vaak
ingewikkeld en onduidelijk. Wanneer de Europese Toegankelijkheidsakte in de Nederlandse
wet is opgenomen, moeten producten en diensten aan striktere voorwaarden voldoen op het
gebied van toegankelijkheid.
Wat willen we bereiken?
De komende maanden zet Ieder(in) zich in om bij de omzetting naar Nederlandse wetgeving
het volgende te bereiken:
1. Dat mensen met een beperking worden betrokken
Het VN-verdrag Handicap verplicht de Nederlandse overheid om (belangenorganisaties van)
mensen met een beperking te betrekken bij het maken van wetten en regels. Bij eerdere
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omzettingen van Europese wetten zoals de Telecomcode en de Mediawet waren mensen
met een beperking onvoldoende betrokken. Juist bij de Toegankelijkheidsakte is het
noodzakelijk om mensen met een beperking en de hen vertegenwoordigende
(belangen)organisaties te betrekken.
2. Dat de minimale eisen worden opgenomen
Ieder(in) maakt zich er sterk voor dat in ieder geval de minimale vereisten van de
Toegankelijkheidsakte goed in Nederlandse wetgeving worden overgenomen. Dit doen we
op basis van de toolkit van European Disability Forum (EDF). Samen met organisaties uit
ons netwerk vergelijken wij het voorstel voor – aanpassingen van – Nederlandse wetten met
de Europese Toegankelijkheidsakte en geven feedback aan de overheid.
3. Dat de reikwijdte van de Akte groter wordt
De Toegankelijkheidsakte beperkt zich voornamelijk tot elektronische producten en diensten.
Een toegankelijke geldautomaat zal echter voor veel mensen met een beperking nutteloos
zijn als ze het bankgebouw niet kunnen betreden vanwege de fysieke ontoegankelijkheid.
Daarom pleit Ieder(in) ervoor om de ambities bij de omzetting op te rekken waar mogelijk,
bijvoorbeeld door de reikwijdte van de Toegankelijkheidsakte te verruimen.
4. Dat markttoezicht op de uitvoering goed wordt geregeld
Ondanks het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid is maar een (veel te) klein deel van
websites en apps van overheden digitaal toegankelijk. Dit komt onder andere doordat er
geen toezichthouder is die monitort en handhaaft. Met dit voorbeeld in het achterhoofd wil
Ieder(in) het markttoezicht op de uitvoering van de Toegankelijkheidsakte goed regelen. Met
een stevige en deskundige toezichthouder met voldoende bevoegdheden en mogelijkheden
voor bijvoorbeeld consumentenbescherming, monitoring, handhaving en sancties.
Samen met belangenorganisaties en kennis- en expertise organisaties voor mensen met een
beperking werken we aan deze vier speerpunten. Ook werken we samen met een
expertgroep van (ervarings)deskundigen op het gebied van digitale toegankelijkheid,
audiovisuele media en betalingsverkeer. In de komende maanden informeren we regelmatig
over de voortgang via onze website, in netwerkbijeenkomsten en in bijeenkomsten met onze
vaste meedenkgroepen.

Pagina 56 van 73

33. Knelpunten nieuwe Wet inburgering 2021
Bron: Divosa 18-11-2021

VNG en Divosa zijn enthousiast over de nieuwe Wet inburgering 2021, maar zien nog een
aantal knelpunten. Daarom hebben we, samen met de MBO Raad, de Vereniging
Hogescholen, VSNU en UAF, een brief aan de Kamer geschreven over de onderwijsroute.

Verder willen we onder de aandacht brengen:


De leerbaarheidstoets – pas laat als gemeentelijke taak bestempeld



Financieel Ontzorgen – toeslagen en maatwerk



Gezinsmigranten – eisen in de B1-route en hoge kosten voor de
zelfredzaamheidsroute



Inburgeraars onder de huidige wet – Ondertussengroep en ELIP

Divosa, UAF, Vereniging Hogescholen, Vereniging Nederlandse Gemeenten, VSNU en MBO
Raad hebben hier ook een position paper over geschreven. Beide documenten zijn hieronder
te vinden.
Maandag 22 november staat het onderwerp inburgering op de agenda van het
wetgevingsoverleg over de SZW-begroting 2022.
Lees het volledige Position Paper Aandachtspunten VNG en Divosa voor ‘Wgo Integratie en
Maatschappelijke Samenhang’.

34. Portefeuilleverdeling college B&W aangepast
Persbericht I Sittard-Geleen, 21 november 2021 – Het college van burgemeester en
wethouders heeft de portefeuilleverdeling van de leden van het college aangepast.
Aanleiding is het ontslag dat wethouder Kim Schmitz heeft gevraagd per 10 november 2021.
Het college heeft deze week besloten om voor de resterende collegeperiode de taken van
voormalig wethouder Schmitz onder de zittende collegeleden te verdelen. Er wordt dus geen
nieuwe wethouder aangesteld.
Burgemeester Hans Verheijen wordt verantwoordelijk voor integratie en stadsdeel 5.
Wethouder Pieter Meekels neemt de portefeuille onderwijs, landschapsontwikkeling en
duurzaamheid voor zijn rekening. Wethouder Andries Houtakkers is de komende periode
verantwoordelijk voor jongeren, natuur- en milieueducatie en mondiaal beleid & global goals.
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Eenzaamheid en armoedebestrijding wordt onderdeel van de portefeuille sociale zaken van
wethouder Judith Bühler. De portefeuille van wethouder Geilen blijft ongewijzigd.
Een volledig overzicht van de portefeuilles is te raadplegen op onze website.

35. FNV-nog veel nodig na eindbod nieuwe cao Sociaal Werk
Bron: FNV 18-11-2021

Na een lang traject van cao-onderhandelingen in de sector Sociaal Werk legden werkgevers
deze week een eindbod op tafel. Ze bieden onder meer een loonsverhoging van 2,5% vanaf
1 december 2021 en nog eens 2% in 2023. Volgens FNV Zorg & Welzijn moet er nog veel
gebeuren om de problemen in de sector adequaat het hoofd te bieden. De bonden leggen
het eindbod voor aan hun achterban.

Een begin
Bestuurder Jan Verhoeven van FNV Zorg & Welzijn noemt het eindbod ‘een begin’. Volgens
hem hebben de werkgevers in de sector Sociaal Werk voor de uitvoering van het eindbod en
het vervolg een grote verantwoordelijkheid. ‘We hebben er allemaal belang bij dat de sector
aantrekkelijker wordt. Er is dringend behoefte aan nieuwe instroom van mensen en mensen
die blijven, maar daar heb je dan wel aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden voor nodig.
Werkgevers moeten die handschoen, ook in de organisaties, oppakken.’
Functiewaardering
Marco Dons, cao-onderhandelaar CNV Zorg en Welzijn: ‘Naast de salarisverhogingen is het
van belang dat we onderzoeken of bestaande functieomschrijvingen nog wel aansluiten in de
praktijk. Dat pakken we nu op, zodat de medewerkers de functiewaardering krijgen die ze
ook echt verdienen. Dit om recht te doen aan al die harde werkers in de sector sociaal werk.
Zij vervullen een belangrijke functie in de maatschappij en verdienen daarom een eerlijke
beloning.’
Eindbod
Het eindbod van de werkgevers geldt voor twee jaar en gaat in per 1 juli 2021. De eerste
salarisverhoging is per 1 december 2021. Naast de loonsverhogingen van respectievelijk
2,5% en 2% is afgesproken dat er individuele gesprekken over maatwerkoplossingen worden
gevoerd met oudere werknemers die met hun huidige werk niet gezond hun AOW kunnen
halen. Korter werken of vervroegd uittreden behoren daarbij tot de mogelijkheden. De
werkgeversvereniging wil dat met de vakbonden volgen en evalueren. Afspraken over
thuiswerken, over onbereikbaarheid thuis en over meer werkzekerheid voor tijdelijk en
ingeleend personeel worden in het eindbod vooral overgelaten aan het overleg in de
organisaties.
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Extra geld
Over het beschikbare extra geld van de Rijksoverheid voor loonsverhoging in de seczorg en
welzijn in 2022 kunnen en willen de werkgevers pas later met de vakbonden afspraken
maken. Ook de door de bonden voorgestelde aanpak van de negatieve gevolgen van
aanbestedingen door gemeenten, is doorgeschoven voor nader overleg.
Informeren
FNV en CNV informeren de komende week hun leden in de sector Sociaal Werk over het
eindbod. Zij kunnen daar dan over stemmen. De sector Sociaal Werk bestaat uit, vaak
lokale, instellingen voor onder meer welzijnswerk, maatschappelijk werk, sociaal
raadsliedenwerk en maatschappelijke opvang. In de sector werken ca. 60.000 mensen.

36. Studenten met een beperking krijgen volgend jaar overal
evenveel toelage
Bron: Divosa 18-11-2021

Studenten met een medische beperking krijgen vanaf 1 april 2022 in alle gemeenten
dezelfde studietoeslag. Daarmee stemde een Kamermeerderheid deze week in. Per 1 april
krijgen studenten vanaf 18 jaar 150 euro per maand. Vanaf 21 jaar is dat 300 euro. De
vermogenstoets vervalt.

De individuele studietoeslag is een inkomensaanvulling voor studenten die door hun
medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen. Het
gaat dus om studenten die ook studiefinanciering ontvangen.
Op dit moment verschilt de hoogte van deze toeslag per gemeente. Voor veel studenten met
een medische beperking betekent de wetswijziging dat hun toeslag omhoog gaat. Daarnaast
zal ook de aanvraag- en toekenningsprocedure gelijk worden getrokken. Gemeenten mogen
alvast vooruitlopen op deze wetswijziging.
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37. Blijvende inspanning gemeenten betaalt zich nog niet terug
Bron: VNG 20-11-2021

Gemeenten staan eind 2021 en in 2022 voor een immense opgave om te voldoen aan de
steeds groeiende behoefte aan asielopvang- en huisvestingslocaties. Door ontbrekende
compensatie van € 10 miljoen voor opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige
vreemdelingen dreigt het draagvlak snel af te nemen.

De afgelopen maanden hebben gemeenten met succes grote inspanningen geleverd om
extra opvang voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders te regelen. De taakstelling
voor de tweede helft van 2021 is gehaald. Het kabinet roept provincies en gemeenten nu in
een brief op om via de provinciale regietafels op korte termijn nog eens extra opvangplekken
te realiseren en verder te versnellen. De VNG ondersteunt deze oproep en ziet dat
gemeenten meer dan bereid zijn om in een zeer krappe woningmarkt, opvang en huisvesting
te realiseren voor alle aandachtgroepen, waaronder asielzoekers en statushouders.
Immense opgave
In de brief van het kabinet valt te lezen dat het COA vóór 1 december nog 600 extra
opvangplekken zoekt. Vóór 1 januari 2022 zijn er nog 600 meer nodig. Daarnaast is het COA
voor 2022 naar nog eens 10.000 extra opvangplekken op zoek. Daar bovenop komen nog 12
locaties waar bijzondere doelgroepen kunnen worden opgevangen. Bij de locaties voor
bijzondere doelgroepen gaat het om 10 locaties voor elk 50 alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (amv) en 2 locaties waar ieder 50 sobere opvangplekken moeten worden
gerealiseerd.
Naast deze COA locaties heeft de voogdij-instelling Nidos ook dringend extra opvangplekken
nodig. Nidos is de instelling waar amv onder 15 jaar en amv met een verblijfsvergunning
worden opgevangen. Voor eind november heeft Nidos dringend 12 extra locaties nodig en
voor februari 2022 nog eens minimaal 24 locaties. Zo kunnen zij zorgen dat deze jongeren
op een humane manier opvang en begeleiding krijgen.
Wrang
Gemeenten die momenteel amv opvangplekken bieden, dragen sinds 2018 jaarlijks
gezamenlijk € 10 miljoen uit eigen middelen bij om de jongeren, ook na hun 18e, de juiste
opvang en begeleiding te bieden. Al sinds 2018 is de VNG in gesprek met het rijk over deze
kosten. Tot nu toe komt het niet tot een concrete toezegging voor volledige compensatie.
Hierdoor brokkelt het draagvlak bij gemeenten af om deze plekken aan te bieden.
Gemeenten roepen het rijk op snel tot een principeakkoord te komen voor de broodnodige €
10 miljoen voor in ieder geval het komend jaar.
'Het is bijzonder dat de Nederlandse gemeenten zoveel opvang- en huisvestingslocaties
hebben kunnen vinden. Het komt bovenop alles wat het rijk al over gemeenten uitstort,' zegt
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Theo Weterings, portefeuillehouder Asiel van de VNG en burgemeester van Tilburg. 'Des te
onbegrijpelijker is het dat het rijk niet over de brug wil komen met € 10 miljoen voor
begeleiding en opvang van een groep jonge vluchtelingen met een verblijfsstatus. Ondanks
flinke tekorten op de begroting, hebben gemeenten de afgelopen jaren toch de extra kosten
betaald. En ook de afgelopen maanden stonden veel gemeenten klaar om het rijk te helpen.
Dan krijgen we van deze houding toch een wrange bijsmaak.'
Voorkomen is beter dan genezen
Voor jongeren die bij een jeugdinstelling verblijven, geldt sinds 2018 dat begeleiding/opvang
verlengd kan worden tot 21 jaar, maar alleenstaande minderjarige vreemdelingen vallen niet
onder deze regeling. Gemeenten vinden het onbegrijpelijk, onverklaarbaar en
langzamerhand niet meer draagbaar dat het rijk geen ondersteuning biedt aan gemeenten
voor de opvang, huisvesting en begeleiding van (ex-)amv. Met een preventieve aanpak
kunnen vele problemen en hoge (maatschappelijke en sociale) kosten worden voorkomen.
Juist voor amv is verlengde begeleiding en opvang van groot belang, omdat veel amv te kort
in de opvang verblijven om - bij 18 jaar - een verantwoorde zelfstandige start te kunnen
maken.

38. Meedoen in de samenleving blijft nog achter, maar eigen leven
invullen naar wens lukt steeds meer mensen met een beperking
Bron: Nivel 22-11-2021

Mensen met een beperking of aandoening doen minder mee in de samenleving dan mensen
uit de algemene bevolking. Hierin is weinig verandering opgetreden de laatste jaren, ook niet
tijdens de coronapandemie. Wel ervaren meer mensen met een beperking mogelijkheden te
hebben om hun leven in te vullen zoals zij dat zelf wensen. Dit blijkt uit onderzoek dat het
Nivel uitvoerde in samenwerking met het Trimbos-instituut en Patiëntenfederatie Nederland.
Op 19 november 2021 is de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de
eindevaluatie van het overheidsprogramma 'Onbeperkt meedoen!', waarvan dit Nivelonderzoek deel uitmaakt.

Gebaseerd op het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (2016),
startte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2018 het programma
‘Onbeperkt meedoen!’. Dit programma loopt tot en met 2021 en heeft als overkoepelende
ambitie dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen
meedoen aan de samenleving, net als ieder ander. Het Nivel monitort deze ambitie sinds
2019. Hiertoe is participatie gemeten op verschillende terreinen, waaronder dat van ‘betaald
werk’, ‘sociale contacten’ en ‘verenigingsactiviteiten’.
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Arbeidsparticipatie loopt het meest achter
Participatie van mensen met een lichamelijke beperking of psychische aandoening is op veel
van de gemeten terreinen lager dan die van mensen uit de algemene bevolking. Het verschil
is het grootst op het gebied van ‘betaald werk’; dit is nauwelijks veranderd sinds 2016. Wel is
de arbeidsparticipatie hoger bij mensen die het belangrijk vinden om betaald werk te kunnen
doen. Waar in 2020 40% van de mensen met een lichamelijke beperking aangeeft betaald
werk te hebben, ligt dit op 60% bij degenen onder hen die aangeven dit belangrijk te vinden.
Maar ook dan blijft er een kloof bestaan met de algemene bevolking.
Vooral mensen met een verstandelijke beperking ondervinden gevolgen
coronajaar 2020
In 2020 is een afname van participatie zichtbaar op meerdere gemeten terreinen, bij alle
groepen mensen met een beperking en bij de algemene bevolking. Hierbij valt te denken aan
het gebruik van openbaar vervoer en het bezoeken van uitgangsgelegenheden. Vooral bij
mensen met een verstandelijke beperking zijn er (veel) grote verschillen in de mate van
participatie tussen 2019 en 2020. Tot en met 2019 deden relatief meer mensen met een
verstandelijke beperking verenigingsactiviteiten en/of cursussen dan mensen in de algemene
bevolking. In 2020 is hun deelname hieraan zo sterk afgenomen, dat deze zelfs lager is dan
die van de algemene bevolking.
Stijgend aandeel mensen dat invulling kan geven aan eigen leven
In 2020 geeft 70% van de mensen met een lichamelijke beperking aan dat zij hun leven naar
wens kunnen vormgeven. Het gaat dan om bijvoorbeeld om zaken als het zelf bepalen wat
ze doen in hun vrije tijd en wanneer ze dat doen. Dat percentage is hoger dan in 2019, toen
dit nog op 51% lag. Hiermee komen mensen met een lichamelijke beperking in 2020 op bijna
hetzelfde percentage uit als de algemene bevolking, waar 76% dit ervaart. Daarentegen zien
we bij dezelfde groep – mensen met een lichamelijke beperking – een afname van mensen
die vinden dat zij meetellen in de maatschappij; dit percentage daalde van 67% in 2019 naar
58% in 2020. Dit zijn ook, relatief, minder mensen dan in de algemene bevolking, waar het
percentage in beide jaren rond de 80% ligt.
Begrip, aandacht, beschikbaarheid van hulpmiddelen en toegankelijkheid
belangrijk
Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hechten veel belang aan begrip en
acceptatie vanuit de samenleving voor mensen met een beperking. Ook aandacht voor
mensen met een beperking vanuit de politiek en media vinden zij belangrijk. Hiernaast geven
zij aan dat toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen of openbare ruimtes belangrijk is en
dat medische hulp(middelen) essentieel zijn om naar wens en vermogen te kunnen
deelnemen aan de samenleving.
Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Trimbos-instituut en
Patiëntenfederatie Nederland, in opdracht van het ministerie van VWS. Voor de metingen is
gebruikgemaakt van vragenlijstonderzoek binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en
Gehandicapten, het Panel Samen Leven en het Consumentenpanel Gezondheidszorg van
het Nivel. Daarnaast zijn gegevens gebruikt van het Panel Psychisch Gezien (Trimbosinstituut) en Mijnkwaliteitvanleven.nl (Patiëntenfederatie Nederland). Met herhaalde metingen
onder mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en mensen met
een psychische aandoening zijn ontwikkelingen op het gebied van participatie (naar wens en
vermogen) de afgelopen periode gevolgd.
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39. Gezichtsscan bij de gemeentebalie, hulpmiddel of overdreven
inbreuk op de privacy?
Door Rob Stikkelbroeck (bron: dagblad de Limburger

© Afbeelding: De Limburger

Camera’s met gezichtsherkenning rukken op bij gemeenten. Het maakt het werk van
de baliemedewerker makkelijker maar de vraag is of het doel de middelen heiligt.
Wie is er niet bekend met de priemende blik van de medewerker Burgerzaken. Die moet zich
tientallen keren per dag de vraag stellen of de persoon die aan de desk staat, wel dezelfde is
als op de paspoortfoto. Een wettelijk verplichte vraag ook nog, een overheidsinstantie moet
tenslotte de identiteit kunnen vaststellen. Een lichte vorm van opluchting volgt meestal als de
medewerker met een goedkeurend knikje het ID-bewijs weer teruggeeft. Om dat proces wat
soepeler te laten verlopen, zetten gemeenten tegenwoordig hightech apparatuur in om het
werk te doen.
Lees ook: Midden-Limburgse gemeenten gaan gezichten scannen bij controle op identiteitsbewijzen,
maar hoe zit het met de privacy?

Fraude
Maar dat gebeurt niet alleen om de ambtenaar te ontlasten. De digitale gezichtsvergelijking
is een middel tegen lookalike-fraude en identificatiefraude. Wie zich voortaan moet
identificeren op het gemeentehuis kijkt straks in een camera die een foto maakt van zijn of
haar gelaat. Tegelijkertijd wordt de legitimatie (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) onder een
scanner gelegd zoals dat nu ook het geval is. De camera scant een-op-een het gezicht met
de foto op de legitimatie.
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Volle tevredenheid
In Simpelveld werkt men nu een jaar in de praktijk met de camera en dat tot volle
tevredenheid. „De apparatuur doet prima z’n werk”, zegt gemeentewoordvoerder Els
Peeters. „En het is niet meer dan eventjes in de camera kijken. In het begin hebben we wel
wat uitleg moeten geven over het hoe en waarom, maar iedereen doet daar keurig aan mee.
Wel zetten we de scan alleen in bij mensen boven de 18 jaar. Bij kinderen verandert nog te
veel in het gezicht in de periode dat een document geldig is.”
Inbreuk op privacy
Mordicus tégen de oprukkende biometrische controlemiddelen is de stichting Privacy First.
Directeur en jurist Vincent Böhre strijdt al jaren tegen alles wat inbreuk kan maken op de
privacy van mensen. „Hoe vaak komt lookalike-fraude nou eigenlijk voor?”, stelt Böhre de
vraag om die direct te beantwoorden. „Dat is volgens officiële overheidscijfers enkele
tientallen keren per jaar. Is het dan noodzaak om een forse inbreuk te plegen op privacy van
iedereen die aan de balie komt? Het lijkt allemaal onschuldig maar wie garandeert ons dat
deze apparatuur over tien jaar niet op een bredere schaal wordt ingezet? Iedere burger
wordt zo behandeld als een potentiële fraudeur.”
Navraag bij Securitech, het bedrijf dat de camera’s gaat leveren aan de Midden-Limburgse
gemeenten, leert dat de gezichtsscan niet wordt opgeslagen. Die mogelijkheid is eruit
gehaald omdat het simpelweg niet mag van de strenge Europese AVG-wetgeving. Volgens
het bedrijf is er een kans van 1 op 100.000 dat een scan niet goed werkt. De eigen
waarneming van de ambtenaar blijft doorslaggevend.
Zwaarwegend belang
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), toezichthouder op de privacywetgeving, noemt
gezichtsherkenning een extreem zwaar middel dat in de meeste gevallen verboden is om toe
te passen. Opslag van unieke biometrische gegevens is sowieso uit den boze. Een
uitzondering bestaat als er uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven of wanneer
gezichtsherkenning noodzakelijk is voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden maar alleen
als om een ‘zwaarwegend algemeen belang’ gaat. Of die noodzaak er is moet een gemeente
aantonen door vooraf in kaart te brengen wat de privacy risico’s in het geval van de
gezichtsherkenning zijn.

40. Toegang tot langdurige zorg; wat verwachten we van
zorgkantoren?
Bron: NZa 23-11-2021

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft handvatten gepubliceerd voor zorgkantoren om
invulling te geven aan hun uitvoering van de zorgplicht. Die zorgplicht is een belangrijke
voorwaarde in het stelsel voor langdurige zorg om te waarborgen dat mensen op tijd de zorg
krijgen die ze nodig hebben. Vooral gezien de oplopende personeelstekorten en de
vergrijzing is het belangrijk dat zorgkantoren ook hun rol pakken in het toekomstbestendig
organiseren van de ouderenzorg.
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We verwachten dat zorgkantoren zich actief opstellen om te zorgen dat cliënten voldoende
kwalitatief goede zorg kunnen krijgen. In deze handvaten komen wij ook op deze rol terug.
Zo moeten zij een goed beeld hebben welke zorg in hun regio nodig is, daar afspraken over
maken met zorgaanbieders, gemeenten en andere instanties. En tijdig aan de bel trekken bij
de NZa, VWS en andere instanties als zij de problemen niet alleen kunnen oplossen op het
gebied van zorgplicht.
In de Wet langdurige zorg (Wlz) is een zorgplicht voor Wlz-uitvoerders en zorgkantoren
opgenomen. Die zorgplicht is een belangrijke voorwaarde in het stelsel voor langdurige zorg
om te waarborgen dat de verzekerde de zorg krijgt die hij nodig heeft en waar hij recht op
heeft. Deze handvatten geven richting aan de verwachtingen die de NZa heeft bij de
uitvoering van de zorgplicht door zorgkantoren. We hebben vergelijkbare handvatten vorig
jaar ook al gepubliceerd voor zorgverzekeraars.
Niet alleen verantwoordelijkheid zorgkantoor
Het realiseren van goede, toegankelijke en betaalbare zorg kan het zorgkantoor niet alleen.
Ook andere partijen hebben een verantwoordelijkheid. Zo zijn zorgaanbieders
verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke zorg aan de cliënt. Ook moeten zij het
zorgkantoor op tijd van de juiste en betrouwbare informatie voorzien. Daarnaast is het
zorgkantoor afhankelijk van andere inkopers, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, bij de
uitvoering van de zorgplicht.
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41. Zorgen over gebruik crypto-apps door jongeren in Geleen: ‘Ze
zijn verblind door de droom van veel cash’
Door Marjolein Welling (bron: dagblad de Limburger 25-11-2021)

Afbeelding ter illustratie. © Afbeelding: Getty Images

Jongeren uit de Geleense wijk Lindenheuvel gebruiken op grote schaal crypto-apps:
online aandelenplatforms waarmee ze snel willen cashen, maar in plaats daarvan
geregeld in de schulden terecht kunnen komen.
Meer dan de helft van de jongeren in Lindenheuvel gebruikt zo’n app, schat jongerenwerker
Martin Šarov, die actief is in deze wijk. „Iedereen heeft het erover. Vooral jongens tussen de
achttien en vijfentwintig jaar gebruiken het. Met een crypto-app handel je online in aandelen,
waarbij je zelf bepaalt wat je inlegt.” Volgens Šarov zitten de meeste jongeren op Bitvavo.
„Deze app is zeer eenvoudig, je hoeft er geen technische kennis voor te hebben. Je legt een
bedrag in, dat je daarna vanzelf ziet stijgen of dalen. Meestal begin je met een paar tientjes
of honderd euro.”
Lees ook: Prijzen bitcoin en andere cryptomunten flink omlaag

Schulden
Daarna kan het snel misgaan, weet Šarov. „Bij zulke apps kan je inleg in van vijftig naar
duizend euro of hoger gaan. Dat stimuleert jongeren om er nog meer geld bovenop te doen.
Het gevaar is dat die bedragen in een rap tempo ook weer naar beneden kunnen kelderen.”
Steeds vaker ziet Šarov jongeren snel geld verliezen. „Het gevaar van schulden ligt zo op de
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loer. Ze zijn zo verblind door de droom van veel cash hebben dat ze er niet mee kunnen
stoppen. Ook denken ze niet aan de lange termijn: door schulden krijg je een BKR-registratie
en dat heeft verstrekkende gevolgen, bijvoorbeeld voor of je een hypotheek kunt afsluiten of
niet.”
Lees ook: Hulp voor jongeren in de Westelijke Mijnstreek, die met torenhoge schulden kampen

Voorlichting
Om jongeren in Lindenheuvel bewust te maken van de gevaren rondom crypto-apps geeft
Šarov met Roy Spiertz van Kredietbank Limburg in Sittard, nu in de wijk elke week
voorlichting hierover. Spiertz: „We gaan niet zeggen dat ze de app niet mogen gebruiken,
want dan wordt het juist interessant. Wel doordringen we hen van de enorme risico’s die ze
lopen, door bijvoorbeeld YouTube-video’s te laten zien van mensen die onder meer door
onkunde over hoe zo’n app werkt miljoenen zijn verloren.”
Lees ook: Sittard-Geleen schiet mensen met financiële problemen eerder te hulp

Begrenzen
Ook Spiertz ziet onder Geleense jongeren nu een explosieve stijging van het gebruik van
crypto-apps. „We vermoeden dat het probleem veel groter is dan alleen deze wijk, maar
kunnen dit nog niet hard maken. De kans om meteen rijk te worden lonkt enorm. Deze
doelgroep moet vaak hard werken voor weinig geld en als ze dan in een paar klikken
vijfduizend euro kunnen krijgen, hoeven ze hier niet lang over na te denken. En omdat
ouders vaak geen idee hebben dat zij hiermee bezig zijn en het voor hen een onbekende
wereld is, is er vaak niemand die hen hierin begrenst.”

42. Onderzoek: mensen met een beperking willen striktere
coronaregels
Bron: Sociaal Web 24-11-2021

Mensen met een beperking of chronische ziekte worden nog steeds extra hard getroffen
door de coronapandemie. Ze voelen zich vaak onveilig op plekken waar ze met anderen in
contact komen. Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in) onder ruim 1700 mensen met een
chronische aandoening of beperking. Ieder(in) pleit daarom voor het strikter toepassen en
handhaven van de basisregels. Zoals het houden van anderhalve meter afstand en
uitbreiding van de mondkapjesplicht. Verder moet het boostervaccin versneld worden
aangeboden.
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Impact corona is groot
Het onderzoek vond plaats tussen 12 en 20 oktober, toen het aantal besmettingen weer
begon op te lopen, maar nog lang niet zo hoog was als nu. Toch was ook toen al de impact
van corona op het leven groot. Twee derde van de ondervraagden heeft minder sociale
contacten dan voor de pandemie. Rond een derde voelt zich vaker eenzaam, eveneens een
derde heeft vaker last van stress of psychische klachten en 37% heeft een slechtere
lichamelijke conditie.
Verder voelen velen zich buitenshuis slecht beschermd. In het openbaar vervoer
bijvoorbeeld voelt 72% zich onvoldoende of slechts een beetje beschermd. In het onderwijs
geldt dat voor 54% van de leerlingen en studenten met een aandoening. Een student meldt:
“De hogeschool is weer helemaal opengegooid zonder maatregelen, ik sta doodsangsten
uit!”
Veel onbegrip bij buitenwereld
Een andere, pijnlijke conclusie is dat veel ondervraagden zich achtergesteld en vergeten
voelen, en gestereotypeerd als ‘kwetsbaar’. Iemand merkt op: “Het onbegrip van mensen
over het risico van mensen met een aandoening is gegroeid. Wij zijn overduidelijk
tweederangs burgers geworden.”
Om beter beschermd te zijn, wil een grote meerderheid dat de anderhalve meter afstand
strikter wordt toegepast, dat mondkapjes op meer plekken verplicht worden en dat deze
regels vervolgens ook goed worden gehandhaafd! Verder moet voor leerlingen en studenten
online onderwijs mogelijk zijn. Deze maatregelen zijn extra van belang voor mensen die
vanwege hun aandoening niet gevaccineerd kunnen worden (4% van de ondervraagden) en
voor de mensen bij wie het vaccin (mogelijk) minder bescherming biedt dan gebruikelijk
(22%).
Opnieuw vaccineren moet ook extra veiligheid bieden. Ruim zestig procent van de volledig
gevaccineerden wil snel een boosterprik.
Extra maatregelen nodig
Ieder(in vindt dat dit onderzoek laat zien, dat er extra maatregelen nodig zijn om mensen met
een kwetsbare gezondheid te beschermen. Illya Soffer, directeur van Ieder(in): “Met de
huidige besmettingsaantallen is de samenleving niet veilig genoeg voor mensen met een
verhoogd gezondheidsrisico. Wij pleiten daarom voor extra maatregelen om het aantal
besmettingen terug te dringen.”
“De basismaatregelen moeten helaas weer overal gaan gelden; ook waar het
coronatoegangsbewijs wordt gehanteerd. En om de veiligheid te bevorderen is veel meer
testen noodzakelijk. Want voor onze achterban geeft testen de grootste kans op veilige
deelname aan de samenleving. Daarnaast moeten mensen – indien mogelijk – het recht
krijgen om thuis te werken en in het onderwijs moet online onderwijs een blijvende en
volwaardige plaats krijgen. En tot slot: mensen met verhoogd risico moeten met voorrang
een boosterprik kunnen krijgen.”
→ Download Rapport 4e Corona-onderzoek: Voelen mensen met een beperking of chronische
aandoening zich veilig en kunnen zij hun leven weer oppakken?

Pagina 68 van 73

43. Ruim 250 duizend signalen van betalingsachterstanden in
monitor Vroegsignalering Schulden sinds 1 januari 2021
Bron: Divosa 25-11-2021

Sinds 1 januari 2021 zijn er 256 duizend signalen van betalingsachterstanden bij 139
gemeenten te zien in de monitor Vroegsignalering Schulden. Deze 139 gemeenten
vertegenwoordigen 58% van de Nederlandse bevolking. Iets meer dan de helft (52%) van
deze signalen komt van de zorgverzekeraars. Van sommige deelnemende gemeenten
hebben we nog niet de meest recente data.

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 de wettelijke taak om signalen van de vaste
lastenpartners (zorgverzekeraars, verhuurders, waterbedrijven en energieleveranciers) op te
volgen. De monitor Vroegsignalering Schulden – in de vorm van een dashboard,
bijeenkomsten en publicaties – ondersteunt gemeenten om vroegsignalering zo efficiënt en
effectief mogelijk in te richten.
Divosa nam de monitor Vroegsignalering Schulden afgelopen juli over van de landelijke
projectgroep Vroegsignalering Landt in Nederland en maakt nu de balans op: hoeveel
signalen hebben gemeenten ontvangen, wat voor signalen zijn dat en wat is de meest
effectieve manier om inwoners te benaderen.

Grootste deel enkelvoudige meldingen
Over de eerste drie kwartalen van 2021 zien we dat het grootste deel (74%) van de signalen
leidt tot een enkelvoudige melding. Dit betekent dat er 1 signaal van een
betalingsachterstand is gekomen van 1 vaste lasten partner over 1 maand bij een
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huishouden. Daarnaast bevatte 23% van de meldingen signalen over opeenvolgende
maanden. Slechts 4% van de meldingen bevatten signalen van meerdere vaste lasten
partners over 1 maand.
Contact met inwoners
In de periode van januari 2021 – september 2021 is gemiddeld bij 17% van de meldingen
succesvol contact gelegd met de betreffende inwoner. Meldingen waarbij een signaal van
een verhuurder wordt opgevolgd, leiden het vaakst (27%) tot contact met een inwoner.
Vervolgens werd door 21% van de bereikte inwoners hulp geaccepteerd. Geaccepteerde
hulp kan betekenen dat er samen met de gemeente direct een oplossing is gevonden voor
de betalingsachterstanden of dat de inwoner is doorverwezen.
Telefonisch contact meest succesvol
Bij het opvolgen van de signalen blijken tot nu toe de huisbezoeken en telefonisch contact
het meest succesvol. Bij 36% van de huisbezoeken tot september 2021 is contact gelegd en
bij het bellen is dit 31%. Uit een uitvraag bij ruim 100 gemeenten blijkt dat er vaak gekozen
wordt om een melding op verschillende manieren op te volgen. Bijvoorbeeld door eerst een
brief te sturen en dan te bellen of door eerst te bellen en dan op huisbezoek te gaan.
Opvolging door een huisbezoek komt het vaakst voor gevolgd door bellen en het versturen
van een brief.
Meer onderzoek nodig
Om goed zicht te krijgen op de methodes die het meest succesvol zijn om contact te leggen
en hoe zich dit verhoudt tot het type signalen, is verdiepend onderzoek belangrijk. Vanuit de
Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden wordt dit jaar een eerste analyse gemaakt van de
verzamelde data om hierover in december een publicatie naar buiten te brengen.
Verhalen achter de cijfers
Onderdeel van de doorontwikkeling van de monitor betekent ook goed grip te krijgen op de
verhalen achter de cijfers. Gemeenten hebben beleidsvrijheid waar het gaat om de uitvoering
van vroegsignalering. Dit betekent dat er veel lokale verschillen zijn in de procesinrichting,
uitvoering en ook de registratie daarvan. Met de landelijke monitor gaan we aan de slag om
de overeenkomsten te vinden tussen de verschillen zodat we zinvolle vergelijkingen kunnen
maken.

44. Incidentele vergoeding kosten ICT-voorziening inburgering
Bron: VNG 25-11-2021

Gemeenten ontvangen een incidentele vergoeding voor de kosten die zij maken voor de ICTvoorzieningen voor Wi2021, die gereed moeten zijn op 1 januari 2022. Hierover zijn tijdens
het bestuurlijk overleg van 4 oktober afspraken gemaakt tussen de VNG en het ministerie
van SZW.
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Over welke kosten gaat het?
Het betreft hier de kosten die gemeenten maken voor de ontwikkeling naar het zogenoemde
Plateau 1 van de informatievoorziening. Via de integratie-uitkering inburgering worden
hiertoe middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het inrichten van hun eigen ICTlandschap en de bijbehorende werkzaamheden zoals het opleiden van medewerkers, het
aanpassen van werkprocessen en de noodzakelijke aanpassing of aanschaf van een
softwaresysteem.
G EMEENTEN ZIJN VRIJ I N DE KEUZE HOE DEZE MIDDELEN TE BESTEDEN .
Verdeling middelen in vier categorieën
Voor de verdeling van de middelen zijn de gemeenten verdeeld in vier categorieën: G4gemeenten, grote gemeenten, middelgrote gemeenten en kleine gemeenten. De
categorisering is gedaan op basis van inwonersaantal; onder de G4 gemeenten vallen de
gemeenten met meer dan 250.000 inwoners. Grote gemeenten hebben tussen de 100.000
en 250.000 inwoners; middelgrote gemeenten kennen een inwonersaantal van tussen de
20.000 en 100.000 inwoners. Kleine gemeenten hebben minder dan 20.000 inwoners.
Uitkering via decembercirculaire
In 2021 is in totaal € 6 miljoen beschikbaar. Via de decembercirculaire worden de middelen
toegekend. De G4 gemeenten ontvangen € 113.980. Voor grote gemeenten geldt een
bedrag van € 29.918, middelgrote gemeenten kunnen rekenen op € 16.648. De vergoeding
voor kleine gemeenten bedraagt € 8.686. Alle bedragen zijn exclusief BTW. In totaal is door
het rijk voor dit doeleinde € 0,5 miljoen afgedragen aan het BTW-Compensatiefonds. Deze
bedragen zijn richtlijnen, na instemming met de Najaarsnota door de Tweede Kamer kunnen
deze pas definitief worden gemaakt.

45. Staatssecretaris SZW versoepelt handhavingsbeleid sociale
zekerheid
Bron: Divosa 24-11-2021

Gemeenten mogen met terugwerkende kracht tot 15 november 2021 soepeler omgaan met
overtredingen van de inlichtingenplicht, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een uitkering of
toeslag. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Wiersma van SZW op 23 november in een
brief aan de Tweede Kamer. Hij maakt hiermee een ‘start met de herijking van het
handhavingsbeleid’. Gemeenten hebben dringend behoefte aan een menselijker stelsel van
sociale zekerheid.
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In zijn brief zet de staatssecretaris de hoofdlijnen voor het handhavingsbeleid in de sociale
zekerheid uiteen. Hij doet dat op basis van het onderzoek ‘Tussen staat en menselijke maat’
van de Nationale School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Daarin worden het huidige
handhavingsbeleid en de effecten ervan belicht. Ook de dilemma's die uitvoerende instanties
ervaren worden beschreven.
Tussen staat en menselijke maat
Zo stelt de NSOB onder meer vragen bij het gebruik van verwijtbaarheid als meetlat voor
fraude in de sociale zekerheid. Burgers ervaren labels als fraudeur of overtreder als
kwetsend en voor handhavers blijkt het lastig om de mate van verwijtbaarheid vast te stellen
waardoor ze niet passend kunnen reageren als daadwerkelijk sprake is van bewust misbruik
van sociale voorzieningen. Daarbij tekent de NSOB op dat verschillende partijen ervaren dat
het huidige stelsel uitgaat van wantrouwen. Gemeenten en andere uitvoerende instanties
hebben behoefte aan een stelsel waarbij de uitvoering meer oog kan hebben voor de
menselijke maat.
Volgende stappen
De staatssecretaris gaat de komende tijd werken aan een integrale herijking van het
handhavingsstelsel en de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen. Als
aandachtspunten noemt hij inzet van middelen inclusief alternatieve interventies, de mate
waarin rekening kan worden gehouden met persoonlijke omstandigheden en concrete
knelpunten zoals debiteurenbeleid en moedwillig misbruik. De herijking moet in de loop van
2022 het licht zien. Gemeenten, UWV en SVB worden bij de herijking betrokken, aldus de
staatssecretaris.
Nu al versoepelen
Tot die tijd mogen gemeenten, UWV en SVB met terugwerkende kracht tot 15 november
2021 – anticiperend op komende wetgeving – akkoord gaan met een schuldregeling tegen
finale kwijting bij vorderingen wegens schending inlichtingenplicht wanneer bij die schending
geen sprake was van grove schuld of opzet.
Lees het volledige rapport 'Tussen staat en menselijke maat - Handhaving in de sociale zekerheid'
(Rijksoverheid, november 2021).
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46. 750 huishoudens verloren toeslagen zonder aanwijsbare reden

Bron: NU.nl 29-11-2021

© NU.nl

De Belastingdienst zette duizenden mensen op een zwarte lijst, ook al was er geen bewijs
dat ze fraudeerden of iets anders misdeden. Bij 750 huishoudens werden de toeslagen
stopgezet zonder dat daar een duidelijke reden voor was, schrijft NRC maandag op basis
van ongepubliceerd onderzoek van het accountantsbureau PwC.
Eerder raakte al bekend dat de Belastingdienst vijfduizend tot vijftienduizend mensen
onterecht heeft geweigerd voor schuldsanering omdat zij in de Fraude Signalerings
Voorziening (FSV) stonden, een lijst waar mensen op terecht kwamen wanneer er
vermoedens van fraude waren tegen hen.
Uit verder onderzoek van PwC blijkt nu dat bij zeker 750 mensen de toeslagen zijn stopgezet
omdat ze op de lijst stonden. Dat zonder bewijs dat ze gefraudeerd hadden. Duizenden
anderen werden meteen onder verscherpt toezicht geplaatst, opnieuw zonder duidelijke
reden, wat hen jarenlang in financiële onzekerheid bracht.
Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het kabinet, is nog niet gepubliceerd
maar zal volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën volgende week of over
twee weken naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Op de inhoud wilde het ministerie nog
niet ingaan.
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De FSV-lijst raakte begin dit jaar bekend na onderzoek van Trouw en RTL Nieuws. Toen
bleek dat de lijst in strijd was met de privacywetgeving, omdat niet alle persoonsgegevens op
de juiste manier verwerkt werden. Ook bleek dat tienduizenden mensen onterecht op de lijst
waren terechtgekomen. Het systeem werd na de onthullingen uitgeschakeld.
De Belastingdienst stuurde intussen naar 60.000 mensen een brief met excuses en de reden
waarom ze op de lijst stonden. Bij sommige mensen is die reden onbekend.

