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01. Debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende 
energieprijzen afgerond 

 
Bron: Tweede Kamer 30-03-2022 

De Kamer spreekt met de ministers Schouten (Armoedebeleid), Kaag (Financiën) en 
staatssecretaris Van Rij (Financiën) over de koopkracht en de stijgende energieprijzen. 
Burgers zijn in een extreme situatie terechtgekomen door de stijgende energieprijzen, de 
inflatie en de oorlog in Oekraïne, zegt Van Rij. Het kabinet hoopt de gevolgen hiervan te 
dempen met een energietoelage van €800 voor de laagste inkomens, een lagere belasting 
op energie en verlaging van de accijns op brandstof. 

 

 
Energietoelage 

Huishoudens met een laag inkomen komen in aanmerking voor een eenmalige 
energietoeslag van €800. Maar is dit toereikend? Energiebedrijven luiden de noodklok en 
voorzien een schuldengolf, waarschuwt Van Dijck (PVV). De koopkrachtmaatregelen zijn 
ontoereikend, ook voor burgers met een modaal inkomen, waarschuwt Eerdmans (JA21). 

Veel gemeenten lijken niet voldoende budget te hebben om die €800 aan minima uit te 
keren, constateert Grinwis (ChristenUnie). Omtzigt noemt het "bizar" dat je met hetzelfde 
inkomen in Rotterdam een toeslag van €200 krijgt en in Den Haag €900. Als blijkt dat 
gemeenten meer nodig hebben, dan geven we de garantie dat zij dat ook gecompenseerd 
krijgen, reageert minister Schouten. Sommige gemeenten waren terughoudend omdat ze 
niet zeker waren van hun budget. 
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Btw en accijnzen 

De btw op energie wordt vanaf 1 juli voor een halfjaar verlaagd van 21% naar 9%, stelt het 
kabinet voor. Waarschijnlijk komt een deel van die inkomsten bij de energieleveranciers 
terecht, vreest Stoffer (SGP). Hij stelt voor om niet de btw te verlagen, maar de zogeheten 
belastingvermindering energiebelasting te verhogen. Van Rij verwacht echter 
uitvoeringsproblemen bij dit voorstel. 

Het kabinet verlaagt vanaf het tweede kwartaal de accijnzen op diesel en benzine, maar die 
verlaging komt zeer beperkt bij huishoudens terecht, constateert Klaver (GroenLinks). Hij 
pleit daarom voor een extra verhoging van het minimumloon per 1 juli. Maar het 
minimumloon is gekoppeld aan andere regelingen en dat maakt de uitvoering onhaalbaar, 
antwoordt minister Schouten. 

De accijnzen op benzine en diesel worden weliswaar verlaagd, zegt Azarkan (DENK), maar 
België en Duitsland kiezen voor forsere verlagingen. Daardoor kan een weglekeffect 
ontstaan, omdat mensen over de grens gaan tanken. Van Rij zegt toe dit mee te nemen in 
een onderzoek naar de grenseffecten. 

Ondersteuning kwetsbare groepen 

Er zijn al verschillende regelingen voor financiële ondersteuning, zoals de bijzondere bijstand 
en bepaalde inkomensondersteuning voor ouderen, betoogt Van Dijk (CDA). Wil de regering 
een overzicht daarvan publiceren in landelijke media? Laaggeletterdheid kan een reden zijn 
waarom mensen niet weten dat zij recht hebben op ondersteuning, suggereert Den Haan 
(Fractie Den Haan). 

Wij zijn hier al mee bezig, benadrukt Schouten. Zij stuurt vóór de zomer een actieplan over 
schulden waarin zij ook over het niet gebruiken van regelingen rapporteert. 

Nijboer (PvdA) wil huurders compenseren via de huurtoeslag, huurbevriezing of 
huurverlaging. Ook wil hij het openbaar vervoer betaalbaarder maken. Dit is op korte termijn 
niet te realiseren, oordeelt Kaag. 

Waarom niet kijken naar de belasting op winst van grote bedrijven, vraagt Alkaya (SP) zich 
af. We hebben bewust gekozen voor tijdelijke maatregelen die dit jaar kunnen ingaan, 
antwoordt staatssecretaris Van Rij. Het wijzigen van de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting zou pas per 1 januari 2023 kunnen. 

Kilometervergoeding 

Heinen (VVD) pleit voor een vervroegde verhoging van de onbelaste kilometervergoeding 
voor automobilisten en het ov. Hij wil de afschaffing van de jubelton vervroegen en zo geld 
hiervoor reserveren. Van Rij heeft een positieve grondhouding ten opzichte van dit voorstel, 
maar wijst erop dat de dekking onvoldoende is. Hij komt erop terug in het kader van het 
Belastingplan 2023. 

Ondernemers 

De uitvoering van land- en tuinbouw wordt bemoeilijkt door de energieprijzen, constateert 
Van der Plas (BBB). Rode diesel moet daarom in die sectoren weer worden toegestaan, ook 
om de voedselprijzen niet verder de pan uit te laten rijzen. Van Rij zegt toe hier onderzoek 
naar te doen. 
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Van Haga (Groep Van Haga) wil weten welke mkb-ondernemingen het hardste worden 
getroffen. De minister van EZK houdt hiervoor de vinger aan de pols, verzekert Kaag, maar 
er komt vooralsnog geen aanvullend pakket voor het mkb. 

Verduurzaming 

Van Weyenberg (D66) wil de mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor het 
verduurzamen van een woning verruimen. Dassen (Volt) wil zonnepanelen, warmtepompen 
en dubbelglas onder het nultarief van de btw brengen. Van Rij komt met een brief over wat er 
onder de EU-richtlijnen mogelijk is op dit punt. 

Met een solidariteitsheffing voor fossiele bedrijven kunnen kwetsbare huishouders worden 
ondersteund bij de verduurzaming van hun huis, stelt Van Raan (PvdD) voor. Zo'n heffing is 
niet mogelijk, reageert Van Rij. Het is niet duidelijk dat er een excessieve winst is in de 
sector. Bovendien maakt het kabinet al 150 miljoen vrij voor het verduurzamen van huizen. 

De Kamer debatteerde eerder op 22 maart en 23 maart over de koopkracht en de 
energieprijzen. Op 5 april stemt de Kamer over de tijdens het debat ingediende moties. 

 

02. Inburgeringsproces onder Wi2021 hervat, Wi2013 ligt nog stil 

Bron: Divosa 31-03-2022 

DUO heeft op 25 maart het vaststellen van de inburgeringsplicht van nieuwkomers onder de 
Wet inburgering 2021 (Wi2021) hervat. De informatiesystemen zijn aangepast. Een deel van 
het proces rond de Wet inburgering 2013 (Wi2013) ligt nog stil. 

 

© Orbon Alija via GettyImages 

Op 1 maart is het inburgeringsproces hervat voor gezinsmigranten en op 25 maart voor 
asielstatushouders en overige migranten. Het proces voor asielstatushouders onder de 
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nieuwe wet lag langer stil dan voor gezinsmigranten, omdat DUO en het COA een 
onvolkomenheid in hun informatiesystemen moesten herstellen. Door de toenemende 
nieuwe opvangvormen voor asielstatushouders kwam het voor dat inburgeringsplichtigen 
aan verkeerde gemeenten werden gekoppeld (adressenkwestie). Vanaf 25 maart zijn de 
informatiesystemen van COA en DUO hierop ingesteld. 

Wi2013 

Voor personen die nog geen kennisgeving hebben ontvangen van de inburgeringsplicht 
onder de Wi2013 ligt het proces stil. Dit heeft twee redenen: 

 Allereerst moet er een besluit worden genomen over een oplossing voor de 
inburgeringsplichtigen die ten onrechte onder de Wi2021 waren geplaatst en onder de 
Wi2013 hadden moeten vallen. 

 Daarnaast moet er nog een aantal besluiten worden genomen over het overgangsrecht 
voor specifieke groepen personen. Dit betreft personen die vóór 1 januari 2022 niet 
inburgeringsplichtig zijn geworden, omdat zij een vrijstellende opleiding volgden, maar 
die deze opleiding ná 1 januari 2022 afronden zonder een diploma te halen, en Turkse 
gezins- en overige migranten die vóór 1 januari 2022 hun verblijfsrecht hebben gekregen, 
maar ná 1 januari 2022 18 jaar worden. 

Voor deze groepen wordt gewerkt aan een oplossing, zodat ook voor hen het hervatten van 
het proces zo snel mogelijk kan worden gerealiseerd. 

Uitstel betaling maatschappelijke begeleiding 

De adressenkwestie heeft tot gevolg dat SZW de betaling aan gemeenten voor de 
maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers uitstelt tot september. Normaliter worden die 
gelden in mei uitgekeerd. SZW kan nu niet garanderen dat de juiste gemeenten de juiste 
gelden krijgen en heeft tijd nodig om de correcte verdeling te maken. 

Complicatie 

Op 1 januari is de nieuwe inburgeringswet in werking getreden. Nieuwkomers kunnen echter 
ook nog onder de oude wet uit 2013 worden geplaatst. Dit hangt af van de datum waarop zij 
inburgeringsplichtig worden. Vlak na de invoering van het nieuwe inburgeringstelsel bleek 
dat verschillende nieuwkomers ten onrechte een kennisgeving hadden ontvangen dat zij 
onder de Wi2021 waren geplaatst. Zij hadden onder de wet uit 2013 moeten vallen. Op 
verzoek van de minister had DUO daarom het inburgeringsproces tijdelijk stilgelegd.  

 

03. Vooral jongeren, alleenstaanden en mensen met een 
migratieachtergrond stroomden afgelopen vijf jaar bijstand in 

Bron: Divosa 04-04-2022  

In de afgelopen vijf jaar stroomden gemiddeld minder mensen in de bijstand. Dit ondanks dat 
er in 2020 na jaren van daling weer sprake was van een stijging van het aantal mensen in de 
bijstand. Jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond waren de 
afgelopen vijf jaar het sterkst vertegenwoordigd bij de instroom in de bijstand. Mensen ouder 
dan 45 stroomden daarentegen relatief minder vaak uit. Dat blijkt uit de publicatie In-, uit- en 
herinstroom in de bijstand van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, een initiatief van 
Divosa, BMC en Stimulansz. 
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Jongeren tot 35 jaar maken al jaren ongeveer de helft uit van de instroom in de bijstand; in 
2020 steeg dit percentage naar 55%. Naast jongeren zijn ook alleenstaanden sterk 
vertegenwoordigd bij de instroom in de bijstand, evenals mensen met een 
migratieachtergrond.  

Deze groepen zijn ook oververtegenwoordigd bij de uitstroom. De percentuele uitstroom van 
mensen met een migratieachtergrond is tevens toegenomen in de afgelopen vijf jaar. We 
zien dus veel dynamiek bij deze groepen.  

Vrouwen stromen relatief minder uit dan mannen. Dit verschil is sterker bij alleenstaanden en 
alleenstaande ouders. Hoewel uitstroom naar werk het meest voorkomend is, is het aandeel 
mannen dat uitstroomt naar werk groter.  

Ook mensen ouder dan 45 jaar zijn ondervertegenwoordigd in de uitstroom uit de bijstand. 
We zien dat het aandeel 45-plussers dat uitstroomt sinds 2019 is afgenomen terwijl dit voor 
de jongste leeftijdscategorie (18 - 27 jaar) juist is toegenomen.  

Hoe ouder, hoe moeilijker uit de bijstand 

Hoe ouder je bent, hoe moeilijker het dus is om uit de bijstand te stromen. ‘Ik hoop dat het 
gemeenten lukt om mensen die langer in de bijstand zitten, meer steun te bieden om ze naar 
werk te begeleiden’, schrijft Gertru Diender,  directeur Participatie en Maatschappelijke 
ontwikkeling bij de gemeente Leiden en bestuurslid van Divosa, in het voorwoord.  

Hoopgevend vindt Diender dat het kabinet meer inzet op het lonend maken van deeltijdwerk, 
waardoor alleenstaande ouders een grotere prikkel hebben om aan de slag te gaan. ‘Zo blijkt 
ook uit de benchmarkcijfers dat deze groep meer moeite heeft om uit te stromen dan 
alleenstaanden zonder kind. Samen met het toegankelijker maken van kinderopvang is dat 
een stap in de goede richting’, aldus Diender. 
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Analyse 2016 

In 2016 publiceerden Divosa, BMC en Stimulansz een analyse over het volume, in- en 
uitstroom en de samenstelling van het bijstandsbestand en in 2019 een factsheet over de 
herinstroom.  

Een belangrijke conclusie in 2016 was dat het aantal bijstandsgerechtigden al jaren steeg en 
dat werkloosheid de belangrijkste reden was voor instroom. Waren het in 2016 nog veel 
werklozen die vanuit de WW doorstroomden naar de bijstand, sinds medio 2021 zijn er meer 
vacatures dan werklozen. 

Over de publicatie  

Wat kunnen de veranderde omstandigheden op de arbeidsmarkt betekenen voor 
bijstandsgerechtigden? Wat kenmerkt de mensen die de afgelopen jaren de bijstand in- uit- 
en her-instroomden? In hoeverre zien we specifieke groepen mensen vaker in- of 
uitstromen?  

Deze nieuwe publicatie neemt deze vragen als uitgangspunt en schetst een beeld van de 
mensen die de afgelopen vijf jaar de bijstand zijn (her)ingestroomd en uitgestroomd. 
Daarnaast besteden we in deze rapportage de nodige aandacht aan de mogelijke verschillen 
tussen verschillende typen gemeenten. 

In-, uit- en herinstroom bijstand 2016 - 2021 | Divosa 

 

04. Sittard-Geleen werkt samen met corporaties om huisuitzettingen 
door huurachterstanden te voorkomen: ‘Juist nu cruciaal’ 

Door Marjolein Welling (bron: dagblad de Limburger 05-04-2022) 
 

 
 
© Afbeelding: Getty Images/iStockphoto 

https://www.divosa.nl/uit-en-herinstroom-bijstand-2016-2021
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De vier woningcorporaties die in Sittard-Geleen actief zijn, hebben deze week met de 
gemeente een convenant gesloten om uithuiszetting als gevolg van oplopende 
huurachterstanden voor te kunnen zijn. 

In het convenant spreken ZoWonen, Wonen Limburg, Zaam Wonen en Woonpunt met de 
gemeente af om inwoners optimaal te ondersteunen bij financiële zorgen en problemen. 
Daarmee hopen ze huurders een beter en sneller perspectief op een schuldenvrije, stabiele 
situatie te geven en daarmee ook op een financieel zelfstandige toekomst. 

Armoede 

In Sittard-Geleen leven veel gezinnen op of net boven de armoedegrens. De gemeente gaat 
zich inzetten om dat percentage de komende jaren naar beneden te krijgen. Recent is het 
beleidsplan Schulden en Armoede aangenomen door de gemeenteraad, waarin 
samenwerking met diverse partijen een belangrijke rol speelt. 

Lees ook:  

Alleenstaande moeder Marie-Jose zat door toeslagenaffaire tien jaar diep in de schulden: 
‘We moesten rondkomen van drie euro per dag’ 

Huurachterstand 

De gemeente en de woningcorporaties werken al samen op het gebied van vroegsignalering. 
In de praktijk blijkt dat het niet altijd lukt om iedereen te behoeden voor verder oplopende 
schulden. Het convenant is daarom gericht op inwoners van Sittard-Geleen met een 
oplopende huurachterstand, waarbij uithuiszetting dreigt. 

Het convenant heeft nadrukkelijk geen betrekking op (dreigende) uithuiszettingen vanwege 
zaken als overlast, fraude, hennepkwekerijen of overbewoning. 

Lees ook:  

Duizenden euro’s mislopen door het niet aanvragen van zorg- of huurtoeslag: groeiend 
probleem in Sittard-Geleen 

Stijgende prijzen 

Wethouder Judith Bühler (Sociale Zaken) is blij met het convenant. „En met de 
samenwerking, want de woningcorporaties zijn voor ons heel belangrijke partners. Iedereen 
kan tegenslag in het leven ondervinden en dan raak je soms snel in de problemen. Het is 
belangrijk dat we samen proberen te voorkomen dat het grote problemen worden.” 

Juist nu is dit laatste cruciaal, vult Karel Smitsmans, directeur van Zaam Wonen aan. „Het 
huishoudboekje van onze huurders komt steeds meer onder druk te staan door stijgende 
prijzen van dagelijkse levensbehoeften, gas en elektriciteit. Het laatste wat we willen is dat 
mensen vanwege deze ontwikkelingen op straat komen te staan.” 

 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220224_94095326
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220224_94095326
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220208_95576792
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220208_95576792
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05. Slachtoffer toeslagenaffaire hoeft huurwoning voorlopig niet te 
verlaten 

Bron: Rechtspraak.nl 04-04-2022 

In een kort geding procedure, die was aangespannen door de verhuurder, heeft de 
kantonrechter van de rechtbank Limburg vandaag geoordeeld dat de huurster de woning op 
dit moment niet hoeft te ontruimen. Onduidelijk is namelijk wat de rechter in een al 
aanhangige bodemzaak gaat beslissen.  

 

 
Huurachterstand 

De huurster, die slachtoffer is in de zogenaamde toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, 
heeft een huurachterstand laten ontstaan. De verhuurder heeft in de bodemzaak verzocht 
om daarom een einde te maken aan die huurovereenkomst. Daarna is de huurachterstand 
verder opgelopen. De verhuurder wil in dit kort geding dat de huurster nu al tot ontruiming 
overgaat. Het gaat namelijk om  een sociale huurwoning, waarvoor een lange wachtlijst 
bestaat en de verhuurder wil de woning graag opnieuw verhuren. Ook wil de verhuurder met 
een ontruiming van de woning voorkomen dat de huurachterstand nog verder oploopt. 

De huurster meent dat, als de rechter in de bodemzaak vindt dat er een einde moet komen 
aan de huurovereenkomst, hij of zij voldoende aanleiding zal zien om aan huurster een 
zogenaamde ’terme de grâce’ toe te kennen. Dat is een termijn van maximaal een maand, 
waarbinnen de huurster de volledige huurachterstand dient te betalen om huisuitzetting te 
voorkomen. De huurster meent dat zij daaraan kan voldoen, omdat zij binnenkort nog een 
fors bedrag aan extra compensatie van de overheid zal ontvangen.  

Oordeel 

De kort gedingrechter komt echter niet toe aan de vraag of de bodemrechter aan de huurster 
een terme de grâce zal verlenen. Op 1 januari 2021 is namelijk het Besluit Gemeentelijke 
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Schuldhulpverlening in werking getreden. In dit besluit, dat is gebaseerd op de Wet 
Gemeentelijke Schuldhulpverlening, is geregeld in welke gevallen een verhuurder de 
contactgegevens van een huurder met een huurachterstand moet verstrekken aan de 
gemeente. In het kader van de zogenoemde vroegsignalering van schulden is het gewenst 
dat op initiatief van gemeentelijke schuldhulpverleners contact wordt gezocht met inwoners 
met schulden. 

De kort gedingrechter is van oordeel dat de verhuurder dit besluit niet heeft nageleefd. De 
rechter in de bodemzaak kan ervoor kiezen dit te betrekken in zijn of haar oordeel of er een 
einde moet komen aan de huurovereenkomst. Omdat de kort gedingrechter niet kan 
voorspellen wat de bodemrechter gaat doen, kan hij daarop niet vooruit lopen en wijst hij de 
vordering daarom af.  

 

06. Nieuwe verdeling van het gemeentefonds vanaf 2023 

Bron: Rijksoverheid 06-04-2022 

De verdeling van het gemeentefonds sluit door onder andere de decentralisaties in het 
sociaal domein niet meer aan bij de huidige tijd en is bovendien in de afgelopen twintig jaar 
ingewikkeld en ondoorzichtig geworden. Daarom wordt vanaf 1 januari 2023 een compleet 
herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel 
verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen 
eindstation en zal continu onderhoud vragen. 

 

 
Het huidige model stamt grotendeels uit 1997. Sindsdien is er veel veranderd in de kosten 
van gemeenten, waaronder de decentralisaties in het sociaal domein. Als gevolg hiervan 
zitten er allerlei achterhaalde aannames in het huidige model waardoor de verdeling van de 
middelen en de kostenontwikkeling van gemeenten steeds meer uit elkaar zijn gaan lopen. 
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Het onderzoek naar de nieuwe verdeling is in maart 2019 gestart en van begin af aan is 
samen met de VNG en gemeenten opgetrokken. Het onderzoek is begeleid door een 
stuurgroep en begeleidende commissies (BZK, Financiën, VNG, individuele gemeenten, 
ROB, vakdepartementen). Er zijn ruim 100 bijeenkomsten geweest variërend van 
voorlichtingsbijeenkomsten met bestuurders en ambtenaren, klankbordgroepen met de VNG 
en bijeenkomsten met de bestuurlijke kopgroep van gemeenten. Met dit nieuwe 
verdeelmodel wordt ook tegemoet gekomen aan de motie Veldman/ Wolbert in de Tweede 
Kamer die om een eenvoudiger systeem verzochten. 

Ingroeipad van 3 jaar 

Op basis van het advies van de ROB en de VNG en de reacties van gemeenten hebben de 
fondsbeheerders besloten het ingroeipad – het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe 
verdeling ingroeien – te beperken tot 3 jaar. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe 
model geëvalueerd. Verder worden de effecten per gemeente van de invoering van het 
nieuwe model het eerste jaar beperkt tot € 7,50 per inwoner (in plaats van de gebruikelijke € 
15) en voor 2024 en 2025 tot € 15 per inwoner. Het totale effect per gemeente komt 
daarmee op maximaal plus of min € 37,50 per inwoner per gemeente over 3 jaar. 

Financiële inpasbaarheid 

Voor de periode 2023-2025 is voor gemeenten en provincies samen € 3 miljard extra 
beschikbaar bovenop de stand Miljoenennota 2022 als gevolg van de extra middelen uit het 
coalitieakkoord, voor het extra accres (het gemeente- en provinciefonds bewegen mee met 
de rijksuitgaven) en het schrappen van de oploop van de opschalingskorting voor deze 
kabinetsperiode. De eerste berekeningen op basis van de reeksen in het coalitieakkoord 
(accres en opschalingskorting) tonen aan dat geen enkele gemeente er in de periode 2022-
2025 financieel op achteruit zal gaan bij invoering van het nieuwe model. Dit naast de andere 
middelen uit het coalitieakkoord die nog ter beschikking van gemeenten komen, zoals de 
uitvoeringskosten van klimaat en middelen voor de jeugdzorg. 

Sociaal domein en toekomstbestendigheid 

Het model is gebaseerd op gegevens uit 2017 en sindsdien zijn er veel ontwikkelingen in het 
sociaal domein geweest. Voor de jaren 2017 en 2019 blijkt het nieuwe model de kosten goed 
te volgen. Op dit moment vindt de analyse voor 2020 plaats. Deze zal eind april zijn voltooid. 
Deze analyse zal jaarlijks plaatsvinden en indien nodig zal het model naar bevind van zaken 
worden aangepast. 

Leefwereld versus systemenwereld: financiële draagkracht van gemeenten 

Het is van belang dat gemeenten met een beperkte financiële draagkracht en een lage 
sociaal economische status voldoende weerbaar zijn en blijven. Hierbij wordt ook gekeken 
naar de uitwerking van het coalitieakkoord voor deze gemeenten. Voor deze gemeenten 
komt er voor de periode tot en met 2025 een aangepast ingroeipad. Aangezien pas na de 
Voorjaarsnota besluitvorming de definitieve doorwerking van het coalitieakkoord bekend is 
en dan tevens de analyse van het sociaal domein 2020 is afgerond, zullen deze gemeenten 
in mei bekend worden gemaakt. 

Onderzoeksagenda 

De ROB en VNG zien een verbetering in het nieuwe model ten opzichte van het huidige 
model, maar benadrukken dat verder onderzoek en continu onderhoud nodig is. De ROB, de 
VNG en gemeenten zullen nauw betrokken blijven bij de uitvoering van de door de ROB 
voorgestelde onderzoeksagenda. Er zal naast een begeleidingscommissie per onderzoek 
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een stuurgroep worden ingesteld met daarin de ROB, de VNG en vertegenwoordigers van 
gemeenten. 

 

07. CBS publiceert nieuwe sociaaleconomische score van wijken 
 

Bron: VNG 06-04-2022 

Op 7 april publiceert het CBS de her-ontwikkelde sociaaleconomische status (SES-score) 
van buurten, wijken en gemeenten in Nederland. De score, ontwikkeld i.o.v. het ministerie 
van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), gaat verder onder een nieuwe naam en biedt 
inzicht in ontwikkelingen per buurt of wijk. 

 

 
Bij de ontwikkeling van de score hebben verschillende organisaties als klankbordgroep 
meegedacht. Zij constateerden dat de sociaaleconomische status van een wijk door meer 
kenmerken wordt bepaald dan alleen welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden, zoals 
waarop van oudsher werd gemeten. Vooral de sociale component bleef onderbelicht. 
Daarom past de term ‘SES-score’ minder goed bij de feitelijke inhoud van de nieuwe score, 
en heeft het CBS op advies van de klankbordgroep gekozen voor de term ‘SES-WOA score’ 
(Welvaart, Opleiding en Arbeid score). 

Inzicht in wijken en buurten 

Deze breed toepasbare objectieve score heeft betrekking op de periode 2014-2019. De 
SES-WOA score wordt beschreven in termen van de financiële welvaart, het 
opleidingsniveau en het recent arbeidsverleden van particuliere huishoudens op 1 januari 
van het verslagjaar. Voor alle gegevens, ongeacht verslagjaar, geldt dat de 
gemeente/wijk/buurt-indeling van 2021 is toegepast. 
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Het doel van de herontwikkeling van de score is om inzicht te krijgen in de 
sociaaleconomische status en mogelijke kwetsbaarheid binnen wijken en buurten, zodat 
overheden daar landelijk en regionaal gericht beleid en inzet op kunnen ontwikkelen. Ook 
kunnen ze de SES-WOA scores gebruiken als verklarende variabelen in onderzoeken naar 
verschillen tussen wijken op het gebied van leefbaarheid, brede welvaart, participatie, welzijn 
en gezondheid. Denk aan het gebruik van gezondheidsvoorzieningen, onderwijs, gedrag of -
leefstijl. 

Ontwikkelingen in tijd 

Vanwege de manier waarop de SES-WOA-score is samengesteld, kunnen gemeenten cijfers 
ook gebruiken om te kijken naar ontwikkelingen in de tijd. De gegevens voor de periode 
2014-2019 kunnen op die manier inzicht geven in toe- of afname van de financiële welvaart, 
het opleidingsniveau en het arbeidsverleden in buurten, wijken en gemeenten. 

Ook laat de score de spreiding zien binnen de buurten en wijken. In hoeverre zijn bewoners 
van gebieden homogener of juist diverser, als we kijken naar de situatie van financiële 
welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden? 

Ten slotte zijn de scores ook op de afzonderlijke dimensies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld 
op financiële welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden. Zo kun je beter beoordelen 
waarom een gebied een bepaalde score heeft: komt dat door de concentratie van mensen 
met weinig financiële middelen, de aanwezigheid van studenten of omdat weinig inwoners 
een vaste baan hebben? 

Gemeenten moeten op 7 april rekening houden dat de SES-WOA score gebruikt kan worden 
door media. Eerder in het verleden maakten ze met hulp van de score een landelijke ranglijst 
met meeste kwetsbare wijken. Met de uitgebreide scores kunt u als gemeente daarin nuance 
brengen. 

08. De Sociale Coöperatie Vidi 

Bron: gemeente Sittard-Geleen 

Kent u de Sociale Coöperatie Vidi al?  

Het is een vereniging van en voor inwoners met een idee voor een product, dienst of bedrijf. 
Mensen die deelnemen, werken aan hun ondernemerschap en ondernemersvaardigheden. 
Zij bouwen meer sociale contacten op, doen ervaring op en ontwikkelen meer 
zelfvertrouwen. En dat is belangrijk voor iedereen. Het gaat om inwoners die een 
bijstandsuitkering ontvangen en die hiermee de kans krijgen om te bouwen aan hun 
zelfstandige toekomst. Zij krijgen binnen Vidi de ondersteuning die zij nodig hebben. 

Vooruit helpen - deelname is niet vrijblijvend.  

Het doel is om mensen vooruit te helpen, in dit geval richting een eigen bedrijf. Vidi helpt 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eigen bedrijf op te bouwen onder de 
vleugels van een coöperatie. Denk daarbij aan praktische zaken als de boekhouding, 
prijsopgaves en marketing. Maar ook de samenwerking met andere leden van de coöperatie 
en het leren van elkaar is een belangrijk doel. De Coöperatie is te vinden in Sjoenk! op de 
Rijksweg Zuid 1B in Geleen, waar ook Stadslabs Sittard-Geleen een plek heeft. Meer 
informatie Kan Vidi iets voor u betekenen of wilt u meer informatie?  

Neem dan contact op met Marie-José Meijs via telefoonnummer 06 20 82 64 10 of  

via mjmeijs@sulis-tc.nl 

mailto:mjmeijs@sulis-tc.nl
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09. NVVK en gemeenten starten ontwikkeling Landelijke 
Schuldpauzeknop 

Bron: NVVK  https://www.nvvk.nl/ 07-04-2022 

Wie schulden heeft, moet de mogelijkheid krijgen schuldeisers, deurwaarders en 
incassobureaus tijdelijk even op afstand te houden. Zo’n schuldpauze moet eenvoudig 
kunnen starten. Iedereen die zich vanwege schulden gemeld heeft bij zijn gemeente zou de 
Schuldpauzeknop in moeten kunnen drukken. Dat vinden de NVVK en de gemeenten 
Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Samen leggen ze vandaag bij minister Carola 
Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een voorstel neer voor de 
ontwikkeling van een Landelijke Schuldpauzeknop. 

 

 
Den Haag en Eindhoven experimenteren al met een Rode Knop, samen met het CJIB. Het 
CJIB zelf introduceerde eerder al landelijk een Noodstop-procedure, en Amsterdam 
ontwikkelde een lokale Pauzeknop. De NVVK werkt binnen het project Schuldenrust aan het 
snel opschorten van incasso-activiteiten zodra iemand zich gemeld heeft voor schuldhulp. In 
de convenanten die de NVVK met schuldeisers sluit, is snelle schuldenrust ook een 
belangrijk onderwerp. 

Eén landelijke Schuldpauzeknop 

De NVVK, de gemeenten en ook het CJIB als Rijksincasso-organisatie, vinden het hoog tijd 
om samen aan één landelijke Schuldpauzeknop te gaan werken. De verschillende 
initiatieven voor schuldenrust hebben het meeste effect als zoveel mogelijk schuldeisers 
ermee willen werken. Nu moet er elke keer veel uitgelegd worden als een hulpverlener bij 
schuldeisers aankondigt een pauzeknop in te willen drukken. 

De mogelijkheid snelle schuldenrust te krijgen na aanmelding bij de gemeente zal mensen 
met schulden stimuleren hulp te vragen. Dat vergroot het bereik van de schuldhulpverlening. 
De stress die bezoek van deurwaarders en incassobureaus veroorzaakt, verdwijnt. De rust 

https://www.nvvk.nl/
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die ontstaat maakt het mogelijk te werken aan nieuw perspectief. Schuldeisers maken geen 
zinloze kosten meer voor de invordering – kosten die vaak niet verhaald kunnen worden 
wanneer het mensen betreft die echt geen geld hebben. 

‘Invoering eind 2022’ 

De NVVK en de gemeenten vragen aan minister Schouten hun initiatief te ‘omarmen’ en 
samen met hen op te trekken. Die oproep doen de partijen ook aan andere gemeenten, 
uitvoeringsorganisaties van de overheid en landelijke schuldeisers. Als Rijksincasso-
organisatie ondersteunt het CJIB dit initiatief van harte. ‘Met de inzet van een brede coalitie 
kunnen we de invoering van een landelijke pauzeknop in 2022 mogelijk maken’, aldus de 
initiatiefnemers. 

Wat moet er gebeuren? 

Voor een succesvolle Landelijke Schuldpauzeknop is vooral dit nodig: 
• Landelijke acceptatie van het instrument pauzeknop, eerst bij overheidsschuldeisers en 
vervolgens ook bij private schuldeisers 

• Bekendheid bij schuldeisers over de meerwaarde van een pauzeknop 

• Vaste afspraken met schuldeisers om mee te werken aan pauzeknop-verzoeken 

• Een digitale infrastructuur voor het versturen en registreren van pauzeknop-verzoeken 

• Een snelle en duidelijke bevestiging dat alle invordering tijdelijk stopt 

 

10. Extra energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 

Bron: Gemeente Sittard-Geleen 08-04-2022 

Het kabinet heeft aangekondigd om samen met gemeenten huishoudens met een laag 
inkomen tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Dit gebeurt via een eenmalige 
algemene tegemoetkoming: de energietoeslag. Landelijk ontvangen ongeveer 800.000 
huishoudens met een laag inkomen ongeveer € 800,- via gemeenten om hen te 
compenseren voor de stijgende energieprijzen. 

Wat betekent dit voor huishoudens met een laag inkomen? 

U ontvangt een bijstandsuitkering 

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan hoeft u zelf niets te doen. U ontvangt de eenmalige 
energietoeslag eind april automatisch op het bij ons bekende bankrekeningnummer.  

U krijgt geen energietoeslag 

Behoort u tot een van onderstaande groepen, dan krijgt u geen energietoeslag: 

 jongeren tot 21 jaar 

 studenten 

 dak- en thuislozen 

 mensen die in een instelling wonen  
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Op het moment dat er sprake is van meerdere huishoudens op één adres, terwijl er sprake 
is van 1 energiecontract op dit adres, wordt de energietoeslag betaald aan de 
hoofdbewoner. 

U ontvangt geen bijstandsuitkering, maar heeft wel een laag inkomen 

Ontvangt u geen bijstandsuitkering, maar behoort u wel tot een huishouden met een laag 
inkomen? Dan is het belangrijk om deze website in de gaten te houden. Op de site 
volgt begin mei informatie hoe u de eenmalige energietoeslag aanvraagt. U kunt nu nog 
géén tegemoetkoming aanvragen. 

Meer informatie volgt 

Zodra meer informatie bekend is, communiceren wij hier over. Houd daarom onze website 
en social media in de gaten. Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op de website 
van de Rijksoverheid. 

Contact 

Neem bij vragen contact met ons op via telefoonnummer 14 046. 

 

11. Meeleesgroep start in Sittard-Geleen 

Bron: Gemeente Sittard-Geleen 08-04-2022 

Iedereen moet kunnen meedoen. Het begint al bij het lezen van een tekst. De gemeente 
krijgt sinds kort hulp van een ‘meeleesgroep’. Dit is een groep mensen die laaggeletterd zijn, 
een beperking hebben of de Nederlandse taal (nog) niet helemaal beheersen. Zij helpen 
onze teksten makkelijker te maken. De meeleesgroep is een project van 1 jaar en is een 
samenwerking van de gemeente Sittard-Geleen en de Commissie Sittard-Geleen inclusief. 

Iedereen doet mee 

Een van de doelen van onze gemeente is streven naar een inclusieve samenleving. Waar 
iedereen kan meedoen, met of zonder beperking. Dat doen we door de 10 projecten van 
de Lokale Inclusie Agenda (LIA). Een van die projecten is ‘meer aandacht voor 
laaggeletterden en (online) basisvaardigheden’. De meeleesgroep draagt hier op een goede 
manier aan bij. Onder leiding van een coach beoordelen zij onze teksten. Met hun tips 
proberen wij onze teksten zoveel mogelijk aan te passen, zodat ze voor iedereen te 
begrijpen zijn. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen.  

Samen voor een inclusief Sittard-Geleen 

Sittard-Geleen vindt dat iedereen moet kunnen meedoen. Of iemand nu een beperking heeft 
of niet. Iedereen moet toegang hebben tot verschillende voorzieningen, zoals informatie, 
gebouwen en openbare ruimten. En iedereen kan er zelf gebruik van maken. Pas dan zijn 
we een inclusieve gemeente!  

Contact 

Wil je meer informatie? Of wil je meedoen aan de meeleesgroep? Neem dan contact op met 
Bram Vaessen, coördinator Lokale Inclusie Agenda via bram.vaessen@sittard-geleen.nl. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/10/extra-energietoeslag-voor-lagere-inkomens
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/10/extra-energietoeslag-voor-lagere-inkomens
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Over_deze_website/Toegankelijkheid/Inclusie/Lokale_Inclusie_Agenda_Sittard_Geleen
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Over_deze_website/Toegankelijkheid/Inclusie/Lokale_Inclusie_Agenda_Sittard_Geleen
mailto:bram.vaessen@sittard-geleen.nl
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12. Herverdeling gemeentefonds: een analyse van de brief aan de 
Kamer 

Bron: BMC 08-04-2022  meer informatie over BMC 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de eerder 
aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 invoeren. Dit heeft 
zij op 6 april jl. via een Kamerbrief laten weten. In deze Maartbrief gaat ze verder in op de 
herverdeling van het gemeentefonds en de doorrekening van de effecten van het 
regeerakkoord. BMC-adviseur Erwin Ormel maakte een eerste analyse van de brief.  

BMC-adviseur Erwin Ormel  

 
 
Andere verdeling gemeentefondsbedrag 

In drie eerdere publicaties hebben wij al verslag gedaan van de effecten van de herverdeling 
van het gemeentefonds voor de diverse gemeenten. De Nederlandse gemeenten ontvangen 
ongeveer de helft van hun inkomsten uit het gemeentefonds. De totale omvang hiervan 
bedraagt ongeveer € 30 miljard. Een groot deel van dit bedrag wordt nu anders verdeeld. De 
totale omvang van de uitkering uit het gemeentefonds neemt niet toe of af. Maar dat neemt 
niet weg dat de nieuwe verdeling winnaars en verliezers kent.   

Centrummaatstaf 

Het nieuwe verdeelmodel bestaat uit een aantal verdeelmaatstaven die een grote impact 
hebben op de verdeling van de gelden. Zo is er een nieuwe centrummaatstaf geïntroduceerd 
die in het voordeel werkt van gemeenten met relatief veel centrumvoorzieningen. Die 
maatstaf heeft een forse nadelige uitwerking voor gemeenten met een veel beperktere 
centrumfunctie. Ook uit onze eigen analyses kwam dit effect naar voren. De Raad voor het 
Openbaar Bestuur heeft geadviseerd om deze maatstaf te heroverwegen, maar dit advies 
heeft de minister niet overgenomen.  

https://sociaalweb.nl/partners/bmc/
https://sociaalweb.nl/auteur/erwin-ormel/
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Eenpersoonshuishoudens 

Hetzelfde geldt voor de maatstaf eenpersoonshuishoudens. Zo wordt een deel (16%) van de 
WMO-middelen (€ 3,3 miljard) verdeeld naar rato van het aantal eenpersoonshuishoudens. 
De gedachte daarachter is dat eenpersoonshuishoudens eerder een beroep doen op de 
gemeente voor WMO-ondersteuning omdat er geen mantelzorg is. Deze verdeling pakt 
daarmee voordelig uit voor studentensteden als Groningen, Amsterdam en Leiden, die een 
relatief groot aandeel eenpersoonshuishoudens kennen. De Raad voor het Openbaar 
Bestuur adviseerde om hier nog eens goed naar te kijken voor invoering van het nieuwe 
model. Ook dit advies neemt de minister niet over.  

Verevening eigen middelen 

Daarnaast heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur gevraagd om eerst nader onderzoek te 
doen naar de verevening van de eigen middelen. Zo krijgen in het verdeelmodel gemeenten 
met hoge winsten uit de grondexploitaties dezelfde behandeling als gemeenten die die 
winsten niet kunnen bijschrijven. Ook dit advies neemt de minister niet over.  

Wel zegt de minister toe om naar deze onderwerpen nader onderzoek te doen. Als de 
uitkomsten hiervan bekend zijn, bekijkt ze wat de effecten zijn voor het verdeelmodel. Maar 
de herverdeling zal ze er niet door uitstellen.  

Beperking ingroeipad 

Het ingroeipad wordt beperkt tot drie jaar. In het eerste jaar bedraagt het maximale effect € 
7,50 per inwoner, en in de twee daarop volgende jaren nog eens aanvullend € 15 per 
inwoner. Dat betekent dat gemeenten er in drie jaar maximaal € 37,50 per inwoner op vooruit 
of achteruit gaan. De invoering van het nieuwe model wordt tijdig geëvalueerd. Aan de hand 
van deze evaluatie besluit het kabinet over de invulling van het traject voor 2026 en daarna. 
Daaruit is op te maken dat de provinciale toezichthouders ermee instemmen dat gemeenten 
in 2026 mogen rekenen met een maximaal effect van € 37,50 per inwoner en niet nu al 
hoeven te anticiperen op een groter effect.  

Sociaal en financieel zwakke gemeenten 

BMC heeft in eerdere analyses ook al aangegeven dat, ondanks bijstellingen in de loop van 
2021, de herverdeling nadelig uitpakt voor een aantal gemeenten. Dit zijn de gemeenten met 
een zwakke sociale structuur en een lage solvabiliteitspositie. Deze gemeenten zijn met 
name te vinden in het noorden van het land. De minister belooft om te bekijken met welke 
maatregelen deze gemeenten voldoende weerbaar kunnen blijven. Voor deze gemeenten 
komt er een aangepast ingroeipad tot en met 2025.  

Acress en opschalingskorting 

Op 25 januari hebben wij u geïnformeerd over de zogenaamde startnota. In deze nota staat 
een uitwerking van de maatregelen van het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. De nu 
gepresenteerde Maartbrief is maar een summiere weergave van de eerder gepubliceerde 
startnota. De gevolgen voor het accres (de verhoging) en het schrappen van de 
opschalingskorting staan nu ook in de Maartbrief.  

Categoriale bijzondere bijstand 

In verband met de hogere energieprijzen krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via 
de categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming toe te kennen aan 
huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor heeft het kabinet een eenmalig budget van € 
679 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden via de algemene uitkering van het 

https://www.bmc.nl/actueel/gemeenten-aan-zet-in-herverdelingsdiscussie
https://www.bmc.nl/actueel/startnota-van-het-rijk-bevestigt-eerdere-analyse
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gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. De middelen worden verwerkt in de komende 
meicirculaire. Voor een gemeente van 40.000 inwoners betekent dit een extra budget van 
circa € 1,4 miljoen. Dit is mede afhankelijk van de wijze waarop de middelen verdeeld 
worden.  

Uitstel extra middelen jeugdzorg  

In het coalitieakkoord en de startnota had het kabinet extra middelen opgenomen om de 
gemeenten te compenseren voor de hogere kosten van de jeugdzorg. Deze middelen 
worden nu nog niet toegekend. In de meicirculaire volgt meer inzicht in deze en andere 
posten die voor het gemeentefonds relevant zijn. In de BMC-analyse van 25 januari jl. zijn 
deze effecten al wel in kaart gebracht.  

Geen nieuws over het accres 

De accresramingen – dat wil zeggen de autonome verhoging van het gemeentefonds – zijn 
in de Maartbrief rechtstreeks overgenomen uit de startnota. In onze analyse van 25 januari 
hebben wij aangegeven dat het accres voor 2026 gefixeerd was op € 840 miljoen voor het 
gemeentefonds. Dit blijkt nog steeds het geval te zijn. Dit bedrag is niet gebaseerd op het 
zogenaamde ‘trap-op-trap-af-principe’. Volgens dit principe beweegt de omvang van het 
gemeentefonds evenredig mee met de omvang van de rijksuitgaven.  

Nog veel onzeker 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van medio maart wordt er in de gemeentehuizen 
onderhandeld en gewerkt aan nieuwe coalitieakkoorden en/of raadsakkoorden. Om de koers 
voor de komende vier jaar te kunnen bepalen is het van belang om een zo actueel mogelijk 
inzicht te hebben in de financiële ontwikkelingen. Het is fijn dat het kabinet duidelijkheid heeft 
verschaft waar gemeenten de komende jaren mee mogen rekenen. Toch is er nog veel 
onzeker: 

 Allereerst is er de vraag of het accres voor 2026 definitief wordt gefixeerd op € 840 
miljoen – daar is nu nog steeds sprake van is – of dat er in de meicirculaire een accres 
gaat gelden die meebeweegt met de omvang van de rijksuitgaven. 

 De herverdeling van het gemeentefonds biedt voor de langere termijn onzekerheden. De 
gemeenten die er meer dan € 37,50 per inwoner op vooruit of achteruit gaan weten nog 
niet waar ze met ingang van 2026 mee moeten rekenen. Dat zou misschien kunnen 
betekenen dat een deel van de gemeenten de komende raadsperiode hun financiële 
koers nog fors moeten gaan verleggen.  

 Over de toedeling van de extra compensatie voor de jeugdzorg wordt in deze circulaire 
niet gerept, terwijl die middelen wel voorzien waren in het nieuwe regeerakkoord en de 
daaruit voorvloeiende startnota. Het Rijk en de VNG zijn momenteel in gesprek over de 
Hervormingsagenda Jeugd. Het Rijk heeft ervoor gekozen geen indicatie van een bedrag 
per gemeente voor Jeugd op te nemen zolang die gesprekken nog lopen. Die indicatie 
volgt waarschijnlijk in de meicirculaire.  

 Op dit moment is nog niet duidelijk wat het effect is van een hogere inflatie op de 
uitkering uit het gemeentefonds. Moeten de gemeenten de hogere inflatie opvangen 
binnen de huidige accresramingen? Of is het reëel om te veronderstellen dat de 
rijksuitgaven als gevolg van de inflatie verder stijgen en dat daardoor ook het 
gemeentefonds meestijgt? Ook hier geldt dat we de meicirculaire moeten afwachten.  

Niemand erop achteruit? 

De minister geeft in haar brief aan de Kamer aan dat geen enkele gemeente er in de periode 
2022 – 2025 op achteruit gaat. Met andere woorden: ook nadeelgemeenten kunnen de 
effecten van de herverdeling van het gemeentefonds opvangen uit het extra accres dat 

https://www.bmc.nl/actueel/startnota-van-het-rijk-bevestigt-eerdere-analyse
https://www.bmc.nl/actueel/startnota-van-het-rijk-bevestigt-eerdere-analyse
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voortvloeit uit het regeerakkoord. Toch zijn bij deze stelling wel een paar kanttekeningen te 
plaatsen: 

 In de BMC-analyse van 25 januari blijkt heel duidelijk dat er sprake is van een groot 
incidenteel voordeel tot en met 2025, maar dat het effect vanaf 2026 zich rond de nullijn 
begeeft. En dat is nog zonder de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds.  

 We hebben een paar maanden geleden al aangegeven dat gemeenten een deel van 
deze incidentele voordelen hard nodig hebben om de effecten van een hogere inflatie op 
te vangen. Zeker als het accres in het gemeentefonds gefixeerd blijft op € 840 miljoen.  

 De korting op de toegezegde extra middelen op de jeugdzorg in latere jaren van € 500 
miljoen gaat een groot nadelig effect opleveren in 2026. Een jaar na het door de minister 
gehanteerde tijdvenster van 2022-2025.  

 En dan is er ten slotte nog het risico van een autonome stijging van de kosten voor de 
jeugdzorg. De afgelopen jaren stegen de kosten voor de jeugdzorg met circa 7 tot 10% 
per jaar. Als die autonome stijging blijft aanhouden, verdampt het gepresenteerde 
voordeel snel als sneeuw voor de zon en daarmee ook de mogelijkheden om de nadelige 
effecten van de herverdeling van het gemeentefonds op te vangen.  

Handelingsperspectief voor onderhandeltafels 

De komende weken, en wellicht ook maanden, zullen partijen in de gemeentehuizen in de 
aanloop naar een coalitieakkoord of een raadsprogramma volop onderhandelen over de 
gemeentelijke koers van de komende jaren. De coalitieonderhandelaars staan daarmee voor 
een ingewikkelde opdracht om op basis van deze inzichten een financiële koers op te stellen 
voor de komende vier jaar. Wat betekenen de hierboven geschetste ontwikkelingen voor de 
deelnemers aan de onderhandeltafels?  

Zorg voor een goed bestuurlijk-ambtelijk samenspel 

De financiële onzekerheid vraagt nog nadrukkelijker om een goed vormgegeven bestuurlijk-
ambtelijk samenspel in de driehoek raad-college-ambtelijke organisatie. In het boek 
‘Besturen doe je samen’ schetsen Irma Woestenberg, Ben Kokx en Michel Wolters 
dilemma’s, do’s en don’ts én oplossingen op het gebied van het samenspel in deze 
bestuurlijke driehoek.  

Vaar niet blind op de Maartbrief 

De Maartbrief biedt een te beperkte basis om de financiële koers op te bepalen. Neem ook 
andere ontwikkelingen mee in de analyse, zoals de verwachte ontwikkelingen in de 
jeugdzorg, op het gebied van de inflatie of autonome kostenstijgingen. Besteed daarnaast 
ook aandacht aan de mate waarin de gemeente wil en kan meeliften op de fondsen die het 
Rijk beschikbaar stelt voor woningbouw en energietransitie. Bedenk daarbij wel dat daar ook 
om vormen van cofinanciering wordt gevraagd.  

Benoem expliciet de uitgangspunten en breng de onzekerheden in beeld 

Vanwege de financiële onzekerheden is het van belang dat gemeenten vooral energie 
steken in het benoemen van de uitgangspunten die ze bij de berekeningen hanteren. Daarbij 
moeten ze vooral de onzekerheden in beeld brengen. De financiële wereld van vandaag kan 
er morgen weer heel anders uitzien. Dan is het van belang om de nieuwe realiteit te kunnen 
afzetten tegen de eerder geformuleerde uitgangspunten.  

 

 

https://www.bmc.nl/actueel/startnota-van-het-rijk-bevestigt-eerdere-analyse
https://www.bmc.nl/actueel/analyse-coalitieakkoord
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13. Onderzoek BDO: Trend stijgende uitgaven sociaal domein zet 
door 

Bron: Divosa 07-04-2022 

De uitgaven van gemeenten voor het sociaal domein stijgen door. Behalve de kosten voor 
jeugdzorg stijgen ook de Wmo-kosten van gemeenten flink. De groei van de kosten die 
samenhangen met de Participatiewet lijkt te stabiliseren. Dat blijkt uit het onderzoek dat BDO 
jaarlijks uitvoert in opdracht van Divosa, VNG & NDSD. Hiervoor analyseerden de 
onderzoekers de jaaropgaven van gemeenten over 2020. 

 

 
De uitgaven voor het sociaal domein stegen vanaf de decentralisaties (2015) tot de 
onderzochte periode (2020) met meer dan 5 miljard euro. Dat is een stijging van zo’n 30%. 
Voor vrijwel alle gemeenten in Nederland geldt: een einde aan die groei of zelfs een afname 
is niet in zicht, zeker in het licht van de huidige economische, maatschappelijke en 
demografische ontwikkelingen. 

Daarnaast vergrootten verschillende inhoudelijke en systeemvraagstukken zoals het 
abonnementstarief voor de Wmo en de manier van verwijzen in de jeugdzorg, in 2020 de 
druk op financiële grip en sturing voor gemeenten. 

Stijging kosten Wmo 

In 2020 valt de stijging van de Wmo-uitgaven op; de kosten stegen met maar liefst 8,7%. 
Door de invoering van het abonnementstarief is het ook voor huishoudens met hogere 
inkomens mogelijk om huishoudelijke hulp aan te vragen. Het Rijk maakt geen aanstalten om 
op korte termijn iets aan de Wmo-problematiek te doen. 
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Opbrengsten iets gunstiger 

De opbrengsten waren voor gemeenten in 2020 iets gunstiger. Dat kwam door incidentele 
financiële ontwikkelingen, zoals coronasteun, extra middelen jeugdzorg, een BUIG-overschot 
en de verkoop van Eneco-aandelen door een aantal gemeenten. Geen daarvan biedt echter 
een structurele oplossing voor de stijgende druk op de kosten van het sociaal domein. 

Ook het Rijk past niet structureel bij. Als de stijgende kosten gedekt moeten worden uit het 
accres (het bedrag waarmee het gemeentefonds jaarlijks wordt aangepast), dan leidt dat 
onmiskenbaar tot bezuinigingen. Daarmee komen ook gemeentelijke ambities voor 
bijvoorbeeld verduurzaming, veiligheid en wonen onder druk te staan. 

Verder lezen 

 Onderzoek: de financiële staat van het sociaal domein van Nederlandse gemeenten in 

2020  (rapport • BDO, maart 2022) 

 Onderzoek BDO: uitgaven voor Wmo stijgen harder dan die van jeugdzorg in 2019 

14. Ombudsman ziet veel willekeur bij schuldhulp aan ondernemers 

Bron: ANP 14-04-2022 

 

 
 
© Afbeelding: Getty Images 

Ondernemers die in financiële problemen komen, zijn sterk afhankelijk van het beleid 
in hun woonplaats voor toegang tot schuldhulpverlening. 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/bdo-rapport-financiele-staat-sociaal-domein-gemeenten-2020.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/bdo-rapport-financiele-staat-sociaal-domein-gemeenten-2020.pdf
https://sociaalweb.nl/publicaties/uitgaven-voor-wmo-stijgen-harder-dan-die-voor-jeugdzorg
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Daarbij hanteren meerdere gemeenten soms totaal verschillende criteria, stelt de Nationale 
ombudsman in een rapport. Hij roept gemeenten op ervaringen en kennis te delen en het 
beleid gelijk te trekken. 

De ombudsman evalueert in zijn rapport of gemeenten de situatie hebben verbeterd sinds 
een vorige oproep uit 2018 om de schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers te 
verbeteren. „Nog lang niet alle gemeenten” voldoen echter volgens Reinier van Zutphen aan 
het minimumniveau dat verwacht mag worden. 

Lees ook: Pascale uit Maastricht wil massaclaim indienen voor ondernemers die de dupe 
zijn van coronacrisis 

Zo is het voor zelfstandigen vaak moeilijk te vinden waar ze bij de gemeente moeten zijn 
voor schuldhulpverlening. Ook hebben veel gemeenten zich tijdens de coronacrisis meer op 
steun aan burgers gericht en worden ondernemers doorverwezen naar commerciële partijen. 
De ombudsman benadrukt dat de gemeente daarbij verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit 
en de toegang. 

Tenslotte is de drempel voor ondernemers vaak nog hoger. Het gaat doorgaans om hogere 
schulden dan bij gewone burgers en ze lopen ook vaak al langer rond met financiële 
problemen voordat ze zich melden. Daar moet rekening mee worden gehouden bij de 
dienstverlening. 

De Nationale ombudsman wil naast het delen van kennis en ervaringen dat gemeenten 
investeren in deskundigheid om ondernemers te helpen. Verder moet iedere gemeente een 
duidelijk vindbaar en laagdrempelig loket hebben waar ondernemers met probleemschulden 
zich kunnen melden. 

 

15. Divosa: Minder mensen in bijstand, hoge uitstroom naar werk 

Bron: Divosa 12-04-2022 

De Divosa Benchmark Werk & Inkomen 2021 brengt goed nieuws: in 2021 daalde het aantal 
mensen in de bijstand. Tegenover een instroom van 24,6% stond een uitstroom van 28,5%, 
wat resulteerde in een gemiddelde daling van 2,4% over 2021. De vrees dat door de 
coronacrisis meer mensen in de bijstand zouden instromen, is ongegrond gebleken. Want 
ondanks de lockdown in de eerste maanden van 2021 herstelde de arbeidsmarkt zich 
krachtig. Daar deed ook een nieuwe lockdown in december vanwege de omikronvariant niets 
aan af. 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220408_96055048
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220408_96055048
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Door het sterke economische herstel ontstond er zelfs krapte op de arbeidsmarkt. Ook 
mensen in de bijstand vonden een baan. Ruim 41% van de uitstroom uit de bijstand ging 
naar werk. Sinds 2014 is de uitstroom naar werk niet meer zo hoog geweest. 

In zijn voorwoord waarschuwt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg wel voor teveel optimisme, 
‘gezien de realiteit waarin we ons begin 2022 bevinden. De hoge inflatie – mede door de 
explosief gestegen energieprijzen – zorgt voor afbraak van de koopkracht van vooral 
mensen met een laag en middeninkomen en voor een dieptepunt in het 
consumentenvertrouwen.’ 

‘Tegelijk is er een structurele vraag op de arbeidsmarkt: elke dag gaan er meer mensen met 
pensioen dan er van school komen. Dat biedt kansen voor mensen die langer in de bijstand 
zitten.’ 

Toch blijft de gemiddelde verblijfsduur van mensen in de bijstand toenemen, blijkt uit de 
benchmarkcijfers over 2021. Vooral het aandeel van mensen in de bijstand van 45 jaar en 
ouder blijft gestaag groter worden. Deze groep weegt zwaarder mee in de cijfers naarmate 
het bijstandsvolume lager is, maar het laat ook zien waar de kansen en uitdagingen voor 
gemeenten en hun inwoners zitten. ‘We kennen in Nederland veel onbenut en ongekend 
talent. Ik vind dat we in onze samenleving minder naar leeftijd moeten kijken, en meer naar 
competenties’, aldus Dannenberg. ‘We kunnen het ons niet veroorloven om 1,6 miljoen 
mensen aan de kant te laten staan.’ 

Representatief 

De Divosa Benchmark Werk & Inkomen is gebaseerd op cijfers van 226 van de 235 
deelnemende gemeenten. Zij vertegenwoordigen zo’n 85% van het bijstandsbestand en 64% 
van alle gemeenten in Nederland in 2021. Daarmee zijn de cijfers representatief voor heel 
Nederland. Voor de jaarkaart zijn de cijfers gewogen naar omvang van de gemeente en een 
landelijk gemiddelde is berekend. 
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Bijstandscijfers in perspectief 

De daling van het bijstandsbestand in 2021 werd veroorzaakt door een forse daling van de 
instroom in combinatie met een kleine stijging van de uitstroom. De grootste uitstroom zagen 
we bij uitkeringen van 1 jaar of korter. Verder was er een lichte stijging van het 
aandeel herinstroom ten opzichte van de totale instroom. 

Eind 2021 was 55% van de bijstandsgerechtigden 45 jaar of ouder, tegenover 9% van de 
bijstandsgerechtigden jonger dan 27 jaar. Het aandeel 55-plussers is sinds 2013 alleen maar 
toegenomen. 

 

In 2021 daalde bij de meerderheid van de gemeenten (71%) het bijstandsbestand. Voor 7% 
van de gemeenten bleef het aantal bijstandsuitkeringen ten opzichte van 2020 gelijk, voor 
22% was er sprake van een stijging van hun bijstandsbestand. 

Waarschijnlijk zijn specifieke aan de coronacrisis gerelateerde factoren van invloed geweest 
op het verschil in de ontwikkeling van het bijstandsbestand tussen grote en kleinere 
gemeenten. Denk hierbij aan een daling of stijging in werkgelegenheid in specifieke sectoren 
zoals toerisme en horeca, die sterker vertegenwoordigd zijn in de grotere steden. 

Verder was in 2021 de instroom in de bijstand 25%. In 2020 was dit instroompercentage nog 
31%. Met deze daling in 2021 kwam een einde aan de stijging die in 2020 het gevolg was 
van de coronacrisis en de economische tegenwind in dat jaar. In 2021 lag de instroom weer 
op vrijwel hetzelfde niveau als in 2019. De uitstroom in 2021 was 29%, iets hoger dan de 
uitstroom vóór de coronacrisis in 2019, die destijds 28% was. 

Grote uitstroom naar werk 

Belangrijkste reden voor uitstroom uit de bijstand in 2021 was de uitstroom naar werk. Maar 
liefst 41% stroomde uit naar werk. Een groot deel van de mensen die uit een uitkering 
stroomden, had relatief kort van die uitkering gebruik gemaakt. 49% van de beëindigde 
uitkeringen had 1 jaar of korter geduurd. De uitstroom naar school was 4% in 2021. Dat was 
lager dan in 2020. 
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9% van de mensen die in 2021 waren uitgestroomd uit de bijstand, stroomde binnen een half 
jaar opnieuw in. Herinstroom in de bijstand na 1 jaar afwezigheid was 16% in 2021. Zie voor 
een uitgebreid overzicht van de in-, uit- en herinstroom van de bijstand in de periode 2016 tot 
en met medio 2021 deze publicatie. 

Parttime participatie daalde 

Het percentage bijstandsgerechtigden met inkomsten uit parttime werk daalde in 2021. 7% 
van de bijstandsgerechtigden had in 2021 inkomsten uit werk naast een bijstandsuitkering. 
Dit percentage lag in 2020 en in de jaren daarvoor rond de 8%. Het gaat dan meestal om 
een kleine deeltijdbaan. Omdat deze bijstandsgerechtigden daarmee niet het sociaal 
minimum verdienen, vult de gemeente hun inkomsten aan tot de bijstandsnorm. 
Bijstandsgerechtigden met inkomsten uit werk verdienen in 2021 gemiddeld wel meer dan in 
voorgaande jaren. 

Stijgende trend inzet loonkostensubsidie 

In 2021 zette de stijgende trend van de inzet van loonkostensubsidie verder door. Mensen 
met een arbeidsbeperking kunnen daarbij via hun gemeente een beroep doen op 
ondersteuning om aan het werk te gaan. Voor diegenen die niet zelfstandig het wettelijk 
minimumloon kunnen verdienen, zetten gemeenten loonkostensubsidie in. De meerderheid 
van mensen met loonkostensubsidie zit niet in de bijstand. Eén op de vijf van de mensen aan 
het werk met loonkostensubsidie ontvangt wel een bijstandsuitkering. Zij werken dan 
parttime en verdienen minder dan de bijstandsnorm. Onder personen met een 
loonkostensubsidie vallen ook mensen die beschut werk doen. 

Het percentage personen met een loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet 
was in 2021 6%. In 2020 was dat nog 5%. De ontwikkeling van het percentage personen met 
loonkostensubsidie vertoont een stijgende trend van 0,4% in 2015 naar 6,2% in 2021. Dit 
betekent dat ruim 25 duizend mensen aan het werk zijn met loonkostensubsidie. 

Meer lezen over de jaarcijfers van 2021? 

Een uitgebreid overzicht van de verschillende jaarcijfers uit de Divosa Benchmark Werk & 
Inkomen vind je in de Jaarrapportage 2021. 

Over de Divosa Benchmarks 

De benchmarks Werk & Inkomen, Armoede & Schulden en Statushouders zijn ontwikkeld 
door Divosa, Stimulansz en BMC Onderzoek. De Divosa Benchmark Werk & Inkomen 
bestaat sinds 2013. Met de benchmarks kunnen gemeenten hun resultaten meten en 
vergelijken met andere gemeenten. Daarbij staat leren van elkaar en verbeteren voorop. Kijk 
voor meer informatie op divosa-benchmark.nl. 

Gemeenten kunnen bovendien kosteloos deelnemen aan de Monitor Vroegsignalering 
Schulden over het opvolgen van vroegsignalen van niet-problematische schulden. Kijk 
hier voor meer informatie. 

 

 

 

https://www.divosa.nl/uit-en-herinstroom-bijstand-2016-2021
https://www.divosa.nl/divosa-benchmark-werk-inkomen-jaarrapportage-2021
http://divosa-benchmark.nl/
https://www.divosa.nl/onderwerpen/monitor-vroegsignalering-schulden
https://www.divosa.nl/onderwerpen/monitor-vroegsignalering-schulden
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16. Compenseren ouders van toeslagenaffaire loopt meer dan een 
jaar vertraging op 

Door Leon Brandsema (bron: dagblad de Limburger 19-04-2022) 

 

 
 
Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen).  © Afbeelding: ANP / HH 

De afhandeling van bezwaren bij de compensatie voor de toeslagenaffaire loopt 
helemaal vast. Het duurt inmiddels gemiddeld meer dan een jaar voordat een klacht 
helemaal door de administratieve molen is gegaan. De achterstand dreigt alleen maar 
op te lopen. 

Meer ouders dan verwacht tekenen protest aan tegen de geboden compensatie. Die 
bezwaren blijven zo lang op de plank liggen dat de wettelijke reactietermijn ‘in alle gevallen 
wordt overschreden’, aldus staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen). Ze spreekt van een 
‘ernstig knelpunt’. 

Toeslagenouders die bezwaar willen maken tegen een afwijzing voor een compensatie of de 
hoogte daarvan, kunnen terecht bij een speciale onafhankelijke adviescommissie. Die 
bestaat uit (vaak gepensioneerde) juristen die parttime werken. Uit nieuwe cijfers van het 
ministerie van Financiën blijkt dat de zaken daar steeds langer blijven liggen. 

Zo is geen enkel bezwaar binnen de wettelijke termijn van 18 weken behandeld, constateert 
een adviesbureau dat het werk van de commissie heeft geanalyseerd. Gemiddeld blijft een 
protest zelfs drie keer zo lang liggen als wettelijk toegestaan. 

„Een ongelooflijk ingewikkeld vraagstuk”, noemt premier Mark Rutte de afhandeling. Het gaat 
nog jaren duren, erkent hij: „Dat vrees ik wel. Voordat je alles hebt afgewikkeld ben je echt 
een tijdje verder.” 
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De herstelorganisatie is overigens ook veel tijd kwijt aan het afwijzen van mensen die zich 
voor compensatie melden. Meer dan 50.000 mensen hebben zich inmiddels gemeld als 
toeslagengedupeerde. De teller loopt de laatste maanden nog maar mondjesmaat op, en van 
degenen die zich dit jaar nog hebben gemeld blijkt 80 procent na een lichte toets helemaal 
geen gedupeerde te zijn. 

 

17. Campus Heerlen krijgt acht ton voor onderzoek naar voorkomen 
problematische schulden 

Door Stefan Dölcken (bron: dagblad de Limburger 19-04-2022) 

 
 
© Afbeelding: Getty Images 

Voorkomen van armoede en problematische schulden en meer begrip scheppen bij 
instanties en bedrijven die te maken hebben met mensen die in financiële problemen 
zitten. Dat is het doel van een nieuw project op de Brightlands Smart Services Campus 
in Heerlen. 

Het zogenoemde ELSA Lab Armoede en Schulden krijgt een opstartsubsidie van 800.000 
euro van het Rijk. Met dat geld worden op de campus manieren ontwikkeld om het ontstaan 
van problematische schulden inzichtelijker te maken, legt directeur Astrid Boeijen uit. 

„We analyseren data om beter te begrijpen hoe mensen in zo’n situatie terechtkomen. Het 
begint soms met een paar honderd euro schuld en dan zie je dat het snel kan oplopen, totdat 
mensen echt in de problemen raken. De regio Heerlen/Parkstad kun je daarbij zien als 
proeftuin. De kennis die we hier opdoen en de inzichten die we daardoor krijgen, kunnen we 
ook gebruiken voor de landelijke problematiek”, aldus Boeijen. 
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Lees ook: Digitale Werkplaats MKB: Limburgse bedrijven krijgen één loket voor vragen over 
digitalisering 

Ook instanties en bedrijven die te maken hebben met mensen die hun rekeningen niet 
betalen, profiteren volgens haar van het onderzoek in Heerlen. Daarvoor is het van belang 
dat duidelijk wordt waar de schulden precies zitten, zegt ze. „Het kan zo zijn dat iemand een 
bedrag van 200 euro moet betalen en daar wordt dan op ingezet. Maar dat die persoon 
elders nog 20.000 euro schulden heeft, wordt niet gezien. We willen het totale plaatje 
inzichtelijker maken. Uiteraard met inachtneming van de privacyregels.” 

Gevoel 

Het project moet ervoor zorgen dat beleidsmakers meer begrip krijgen voor de situatie 
waarin mensen met schulden zitten. Boeijen: „Denk dan bijvoorbeeld ook aan een virtuele 
omgeving waarin je je een dag lang kan verplaatsen in de wereld van iemand die geldzorgen 
heeft. Dat raakt je gevoel en dat is dan weer goed voor de manier waarop je omgaat met die 
mensen.” 

Toeslagenaffaire 

Het geld voor het ELSA Lab Armoede en Schulden komt van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar ook digitalisering is ondergebracht. Het 
rijksgeld is toegekend vanuit het budget voor het versterken van de menselijke maat in 
overheidsbeleid, naar aanleiding van de lessen die zijn getrokken uit de toeslagenaffaire. Het 
gaat om een subsidie voor een half jaar. Daarna kan een nieuwe aanvraag worden gedaan 
voor langdurigere financiering. 

 

18. Sittard-Geleen keert 800 euro energietoeslag woensdag al uit 

Bron: gemeente Sittard-Geleen 19-04-2022 

Sittard-Geleen keert morgen, woensdag 20 april, de eenmalige energietoeslag van 800 
euro uit aan een groot deel van de inwoners die daarvoor in aanmerking komen. 
Daarmee loopt Sittard-Geleen vooruit op de toekenning van de gelden aan de 
gemeenten door het Rijk. 

“Inwoners hebben nu een probleem, en dus gaan we niet wachten tot alles officieel geregeld 
is, maar schieten we dit voor”, aldus wethouder Judith Bühler (Sociale Zaken en Financiën).  

De eenmalige uitkering wordt morgen overgemaakt aan huishoudens met een inkomen uit 
de algemene bijstand, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Alle overige gezinnen met een inkomen tot 
120 procent van de bijstandsnorm kunnen binnenkort een aanvraag indienen voor de 
toeslag. Uiterlijk 1 mei start de mogelijkheid om aan te vragen. Sittard-Geleen doet dit als 
centrumgemeente ook voor de gemeenten Beek en Stein.  

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in 
Nederland mee te maken. Het Centraal Planbureau constateert dat de energiekosten als 
aandeel van het besteedbaar inkomen veel harder stijgen voor huishoudens met een laag 
inkomen dan voor huishoudens met een hoger inkomen.  

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220322_95485295
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220322_95485295
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Extra geld 

Om mensen met een laag inkomen aanvullend te ondersteunen bij de stijging van de 
energieprijzen heeft het kabinet besloten om hier extra geld voor vrij te maken. Hierbij wordt 
eenmalig en alleen bedoeld voor het jaar 2022, een energietoeslag van 800 euro uitgekeerd 
aan huishoudens met een laag inkomen, via de categoriale bijzondere bijstand. Hierbij wordt 
geen rekening gehouden met het vermogen van huishoudens.  

Geen structurele oplossing 

Wethouder Bühler: “Het probleem is hiermee voor veel mensen niet opgelost, daar moeten 
we ons wel van bewust zijn. Dit zijn acute maatregelen om te voorkomen dat onze inwoners 
nu in de problemen komen en de energierekening niet meer kunnen betalen. Maar het is 
natuurlijk geen structurele oplossing voor de problemen. Wij blijven daarom als gemeente 
aandacht geven aan energiebesparing. En via de G40 hameren we er landelijk op dat er 
structurele verbetering van de koopkracht van onze inwoners nodig is. Want het mag nooit 
zo zijn dat je moet kiezen tussen bijvoorbeeld een fatsoenlijke maaltijd, of het betalen van de 
hoge energierekening.” 

  

19. Mijnweg eerste keus nieuwe locatie Vidar 

Bron: gemeente Sittard-Geleen 20-04-2022 

Het terrein aan de Mijnweg en Tunnelstraat in Geleen is de voorkeurslocatie voor de 
nieuwbouw van Vidar. Dat heeft het college van B&W van Sittard-Geleen besloten. 

Gebleken is dat de Mijnweg/Tunnelstraat de beste plek is die op dit moment beschikbaar is 
in de regio waarin Vidar werkzaam is. Een van de belangrijkste argumenten om voor deze 
locatie te kiezen is de centrale ligging in het verzorgingsgebied van Vidar met een 
uitstekende bereikbaarheid. Station Geleen-Lutterade ligt op een steenworp afstand en ook 
met de bus, de fiets en de auto is dit perceel uitstekend bereikbaar. Bovendien komt aan de 
zuidzijde van deze locatie de nieuwe huisvesting van wijkbeheer van Sittard-Geleen, waar 
Vidar nauw mee samenwerkt. 

,,Met dit besluit sluiten we een belangrijke fase in de herhuisvesting van gemeentelijke 
diensten af,” zegt wethouder Pieter Meekels (bestuurlijke huisvesting). ,,De basis voor een 
adequate huisvesting voor alle medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, die voldoet 
aan de eisen van deze tijd is gelegd met het Huis aan de Markt in Sittard, de bestuurlijk- en 
ambtelijke huisvesting in het centrum van Geleen, Wijkbeheer in Mauritspark en nu Vidar 
aan de Mijnweg.” 

Wethouder Judith Bühler (sociale zaken) vult aan dat de noodzaak voor nieuwe huisvesting 
van Vidar buiten kijf staat. ,,Niet alleen zijn de kantooromgevingen verouderd, ook de 
arbeidsomstandigheden in de hallen aan de Millenerweg laten te wensen over. We willen 
voor onze werknemers goede arbeidsomstandigheden, die verantwoordelijkheid nemen we 
als werkgever heel serieus.” 

Afbreken 

Op dit moment staat er nog een kantoorgebouw op het terrein, waar OCI in gehuisvest is. Dit 
bedrijf betrekt binnenkort een ander gebouw in de gemeente waardoor de locatie vrij komt en 
het kantoor te zijner tijd kan worden afgebroken. Ook de omliggende terreinen worden bij de 
plannen voor het nieuwe Vidar-complex betrokken, waardoor er een 2,6 hectare groot gebied 
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beschikbaar is. De verwervingskosten bedragen ruim twee miljoen euro. Dat is binnen de 
voorlopige financiële kaders die de gemeenteraad in december vorig jaar heeft vastgesteld. 

De komende tijd wordt het plan voor de huisvesting van Vidar aan de Mijnweg verder 
uitgewerkt. In de tweede helft van dit jaar wordt daar concreet over besloten, waarna de 
voorbereidingen voor de bouw starten. 

Verschillende plekken 

Het nieuwe gebouw aan de Mijnweg gaat onderdak bieden aan het mensontwikkelbedrijf 
Vidar, dat begin 2021 van start is gegaan. Vidar omvat de sociale diensten van Sittard-
Geleen, Beek en Stein, het leerwerkbedrijf, het participatiehuis en het Werkgeverservicepunt 
Westelijke Mijnstreek. Nu nog zijn werknemers van Vidar gehuisvest op verschillende 
plekken zoals de Millenerweg en de Rijksweg Zuid in Sittard. 

 

De trotse wethouders Judith Bühler en Pieter Meekels, vergezeld door Vidar-directeur Jantien 
Kuperus, onthullen waar het centrale Vidar-complex wordt gerealiseerd.  

© Foto Ermindo Armino 
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20. Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- 
en schuldenaanpak 

Bron: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving 20-04-2022 

Problematische schulden zijn een individueel én een maatschappelijk probleem: een 
probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel 
groter dreigt te worden. Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden is 
snel nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt. Dat stelt de 
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in het advies ‘Van schuld naar schone 
lei’ dat 20 April wordt aangeboden aan minister Carola Schouten. Op de korte termijn ziet de 
raad een nationale saneringsopgave als begin van benodigde hervormingen. 

 

 
Nationale Saneringsopgave 

Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden op de middellange termijn is 
nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt. Op de korte termijn 
ziet de RVS een nationale saneringsopgave als begin van benodigde hervormingen. Voor 
nieuwe wetgeving zijn er twee leidende beginselen: de norm dat de overheid niemand in een 
perspectiefloze situatie mag brengen of houden, en dat de overheid haar burgers die met 
schulden te maken hebben een menswaardig bestaan moet bieden. De saneringsopgave 
bestaat uit drie delen; 

 Stel preventie van problematische schulden centraal in al het beleid, bijvoorbeeld door 
het opzetten van een centraal schuldenregister. 

 Richt een schuldhulpverleningstraject op perspectief bieden. Hierin moet het 
saneringskrediet altijd primaat krijgen boven schuldbemiddeling. Zodat mensen met 
problematische schulden snel geholpen worden en zeker zijn van een schone lei aan het 
einde van het traject. 
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 Biedt mensen die succesvol uit de schulden zijn gekomen passende nazorg. Gemeenten 
moeten actieve vinger-aan-de-pols hulp aanbieden aan mensen die schuldenvrij zijn, 
zodat ze niet terugvallen in schulden. 

De overheid is aan zet om hier een leidende rol te nemen door wetgeving te veranderen. De 
zorg voor inwoners in kwetsbare omstandigheden moet voorrang krijgen boven de angst 
voor individuele fraude. 

Voorkomen is beter dan genezen 

Investeren in schuldhulpverlening is ook investeren in gezondheid en kwaliteit van leven. 
Daarom acht de raad het van belang om op de langere termijn een andere manier met 
schulden en schuldhulpverlening om te gaan. Vanuit haar zorgplicht kan de Rijksoverheid 
bijdragen aan werk dat loont, betaalbare huisvesting, toegankelijk onderwijs en een 
betrouwbare en voorspelbare overheid. Dit zal tijd kosten maar is van fundamenteel belang 
om een menswaardig bestaan en perspectief te bieden. 

Download het advies ‘Van schuld naar schone lei’ 

 

21. Andere aanpak schuldhulp moet foute bewindvoerders wind uit 
de zeilen nemen 

Door Geertjan Claessens (bron: dagblad de Limburger 20-04-2022) 

 

 
 
© Afbeelding: Andrey Popov / archief De Limburger 

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/715563.pdf
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Fraude door foute bewindvoerders kan worden tegengegaan door de 
schuldhulpverlening anders te organiseren. D66-Kamerlid Hülya Kat komt met een 
verbeterplan, mede naar aanleiding van de recente aanhouding van een Geleense 
bewindvoerder. 

Misbruik van vertrouwen door bewindvoerders komt in Limburg relatief veel voor, denkt D66-
Kamerlid Hülya Kat. Zoals in het geval van de in maart aangehouden Geleener, die bij 26 
mensen in totaal rond de 160 mille zou hebben verduisterd. 

Mogelijk ligt het in sommige gevallen mede aan gebrekkige controle door de rechtbank dat 
dit soort fraude hier vaker voorkomt, denkt Kat. Daarnaast ligt de oorzaak deels in het 
systeem van bewindvoering en schuldhulpverlening. „Malafide bureaus verdienen grof geld 
aan mensen met schulden. Zij zitten vaak jaren in onzekerheid en weten niet wat hun 
bewindvoerder doet, maar durven vaak geen klacht in te dienen omdat ze van hem 
afhankelijk zijn. En als ze een klacht indienen worden ze vaak van het kastje naar de muur 
gestuurd.” 

Lees ook: Kamervragen over bewindvoerder uit Geleen die cliënten zou hebben bestolen: 
D66 wil verbetering toezicht 

Daarom moet de schuldhulpverlening op de schop. Kat wil nog voor de zomer met een 
voorstel komen om dat systeem anders in te richten. Het idee is dat bij elke gemeente één 
loket is voor de hulp. Dat moet een plan maken om in drie jaar van de schulden af te komen 
en te zorgen dat iemand niet opnieuw in geldnood komt. Schuldeisers kunnen worden 
gedwongen mee te werken en cliënten die het idee hebben dat ze worden benadeeld, 
kunnen een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman. 

Het nieuwe systeem moet voorkomen dat schulden jarenlang blijven slepen. Nu ontbreekt 
voor bewindvoerders de prikkel om het snel op te lossen. Ze krijgen toch wel betaald, en 
laten ingewikkelde zaken vaak op hun beloop. „Daardoor zitten mensen met schulden vaak 
langer dan nodig in onzekerheid en kunnen ze niet door met hun leven.” Ze verwijst onder 
meer naar de Kamervragen over de chaos bij de Plangroep, die ook actief is in een aantal 
Limburgse gemeenten. 

Lees ook: Rijk wil kwaliteit schuldhulp beter controleren na klachten over chaos bij 
Plangroep 

In het nieuwe systeem komen vrijwillige schuldhulp en schuldsanering in één hand. Kat wijst 
op een rapport van branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK. Daarin staat dat 
investeren in schuldhulp geld oplevert, omdat cliënten vaak weer aan het werk kunnen en 
gezonder zijn. 

Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor schuldhulp. Ze besteden dat werk vaak uit aan 
bureaus. Daarvoor zijn strengere regels in de maak. 

 

 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220329_93454998
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220329_93454998
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220317_93524173
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220317_93524173
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22. Sittard-Geleen stopt met extraatje voor werken met behoud 
bijstand; geen prikkel om werk te zoeken 

Door Sjak Planthof (bron: dagblad de Limburger 21-04-2022) 

 

 
 
© Afbeelding: Getty Images 

Hoewel de proef waarbij mensen in de bijstand geld konden bijverdienen een derde 
van de 125 deelnemers een betaalde baan opleverde, stopt Sittard-Geleen met de 
vergoeding. Die vormt geen prikkel om werk te zoeken. 

De deelnemers werden de afgelopen twee jaar intensief begeleid en ontvingen een 
maandelijkse vergoeding van 141 euro voor minimaal 20 uur werken per week, bovenop hun 
bijstandsuitkering. Voor 30 procent leverde dat een betaalde baan op, maar tocht stopt de 
gemeente met het extraatje. „In de helft van de gevallen hebben mensen er zelf geen direct 
voordeel bij, omdat de vergoeding overgemaakt moet worden naar een bewindvoerder voor 
aflossing van schulden”, aldus een woordvoerder van de gemeente. 

Belemmering 

Bij meerdere deelnemers zonder schuldenproblematiek kwam bovendien het totale inkomen, 
bijstandsuitkering plus de vergoeding voor bijverdiensten, uit boven het minimumloon. „Dan 
betekent een betaalde baan tegen minimumloon een achteruitgang in inkomen. Als je weinig 
te besteden hebt, is dat een belangrijke belemmering. Daardoor wordt het voor hen minder 
aantrekkelijk om te gaan werken.” De bijverdienste heeft geen gevolgen voor eventuele 
toeslagen. „Omdat het een vergoeding is.” 

Lees ook: Wie in Sittard-Geleen in bijstand zit, mag boodschappen of extraatjes voortaan 
gewoon aannemen 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220404_94002661
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220404_94002661


Pagina 36 van 46 
 

 

De gemeente Sittard-Geleen startte in 2019 de proef Werken aan de Basis. Met als doel om 
mensen in de bijstand aan betaald werk te helpen. Er deden 125 inwoners van 27 jaar en 
ouder mee, die van een bijstandsuitkering leven en een grote afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt. Het experiment liep eind vorig jaar af. 

Gezondheidsproblemen 

De intensieve begeleiding wordt wel voortgezet. „Dat deel van de pilot wordt opgenomen in 
de reguliere werkwijze van Vidar. Dat zijn zaken zoals aandacht voor gezondheidsproblemen 
en sociale steun. Meer aandacht voor alle aspecten in het leven van mensen, die effect 
hebben op hun mogelijkheid om te werken en op hun deelname aan de maatschappij.” Vidar 
is de nieuwe naam van een aantal gemeentelijk sociale diensten in de Westelijke Mijnstreek. 

 

23. Ombudsmannen: schiet op met herstelregelingen 
toeslagenaffaire 

Door redactie dagblad de Limburger 22-04-2022 

De aangekondigde herstelregelingen voor bij de toeslagenaffaire betrokken kinderen 
en ex-partners moeten er sneller komen. Ook moet er wat worden gedaan aan de grote 
achterstand bij het afhandelen van bezwaren van ouders tegen besluiten van de 
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Dat stellen de Nationale ombudsman 
en Kinderombudsman. 

De regelingen die er moeten komen voor gedupeerde kinderen en ex-partners en de 
uitvoering daarvan, laten volgens de ombudsmannen lang op zich wachten, omdat een 
herstelwet eerst de noodzakelijke wettelijke basis zou moeten leveren. „Maar de verwachting 
is dat die wet pas eind dit jaar in werking kan treden. Dat duurt te lang.” 

Zo’n 95.000 kinderen zijn geschaad op meerdere terreinen die belangrijk zijn voor hun 
ontwikkeling, zeggen de ombudsmannen. „Langer wachten betekent uitstel van dit zo 
noodzakelijke herstel, dat tijdens een volwassen leven niet meer kan worden ingehaald.” 
Ook de bijna 10.000 ex-partners voelen zich in de steek gelaten, aldus de 
belangenbehartigers. „Sommigen van hen kampen met hoge schulden. Het wachten brengt 
grote onzekerheid en spanningen met zich mee.” Het zou voor hen oneerlijk voelen dat zij 
voorlopig geen compensatie van de UHT krijgen, terwijl hun exen al wel geld hebben 
ontvangen. 

De Nationale ombudsman zegt daarnaast al lange tijd van ouders en advocaten klachten te 
krijgen over de bezwaarfase die ouders ingaan die het oneens zijn met besluiten van de 
UHT. Bij bijna zevenhonderd bezwaarschriften zou sprake zijn van overschrijding van de 
wettelijke termijn. Ouders die vervolgens hun dossier opvragen, zouden daarop jaren moeten 
wachten. 

Lees ook:  

Compenseren ouders van toeslagenaffaire loopt meer dan een jaar vertraging op 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220418_97222070
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24. Lokale belastinginners tekenen convenant 

Bron:  NVVK financiële hulpverleners - NVVK 21-04-2022 

De landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) heeft een convenant gesloten met de 
NVVK. De LVLB vertegenwoordigt de belastingorganisaties van de gemeenten en de 
waterschappen, waaronder de ca 25 regionale belastingsamenwerkingen. Samen zijn de 
leden van de LVLB in grootte de tweede schuldeiser van Nederland, na de landelijke 
Belastingdienst. 

 

 
Vrijwel iedere inwoner van Nederland heeft te maken met lokale belastingen. Alle 
huishoudens betalen gemeentelijke afvalstoffenheffing, eigenaren van woningen betalen 
OZB en zowel eigenaren als huurders betalen rioolheffing en waterschapsbelasting. De 119 
leden van de LVLB innen de belastingen voor 234 gemeenten (direct en indirect via 
samenwerkingsorganisaties) en 14 waterschappen. Jaarlijks wordt er zo’n 11 miljard euro 
aan lokale belastingen voor gemeenten geïnd, zoals de afvalstoffenheffing, 
onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting, parkeerheffingen en de hondenbelasting. 
Daarnaast innen LVLB-leden de waterschapsbelasting van de meeste Nederlanders. Dat 
gaat jaarlijks om zo’n 3 miljard euro (Coelo Atlas Lokale lasten 2021). Waterschappen en 
gemeenten staan in dit recente onderzoek in de top-4 van meest voorkomende publieke 
schuldeisers. Wat betreft de hoogte van de schuld staan gemeenten in deze top 4 op 
nummer 2, met een bedrag van €4.059. 

Terugdringen schuldenproblematiek 

De LVLB tekent het convenant Schuldhulpverlening om daarmee tot uitdrukking te brengen 
dat zij wil bijdragen aan het terugdringen van de schuldenproblematiek, waar een grote 
groep inwoners mee te maken heeft. Mensen die in een problematische schuldsituatie 
verkeren, lijden daaronder. Armoede, eenzaamheid en ook problemen met de gezondheid 
zijn niet zelden verbonden aan het hebben van problematische schulden. Met de 

https://www.nvvk.nl/
https://www.coelo.nl/images/rapporten/Coelo_Atlas_van_de_lokale_lasten_2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/rapporten/2021/09/13/eindrapport-ophogingen
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ondertekening door LVLB-voorzitter Jan Geert Bakker roept het LVLB-bestuur haar leden op 
om hetzelfde te doen. LVLB-leden kunnen zich aanmelden via de website van de NVVK. 

De leden van de LVLB willen zich in samenwerking met de schuldhulpverleners inspannen 
om schuldenproblematiek terug te dringen en zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen zij op 
de eerste plaats vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. LVLB-voorzitter Jan 
Geert Bakker zegt hierover: 'Het convenant betekent voor mensen met schulden dat zij bij 
lokale belastingdiensten kunnen rekenen op een open houding en een helpende opstelling. 
Op basis van maatwerk wordt gekeken hoe en wanneer schulden kunnen worden betaald. 
Het nemen van kostenverhogende invorderingsmaatregelen wordt juist zoveel mogelijk 
voorkomen. De belastingorganisaties waarderen de inzet van en de samenwerking met de 
schuldhulpverleners daarbij.'  

Belastingorganisaties hebben zelf ook belang 

Voorzitter Marco Florijn van de NVVK juicht de stap van de LVLB toe. 'We hadden samen al 
een convenant, dat is nu gemoderniseerd en het aantal partners wordt sterk uitgebreid. We 
hopen dat alle LVLB-leden zo snel mogelijk ook hun eigen handtekening zetten. Zij vormen 
samen de op een na grootste schuldeiser in Nederland, na de Belastingdienst. Voor 
hulpvragers betekent het een grote vooruitgang als lokale belastingschulden via dit 
convenant geregeld kunnen worden.' 

Ook voor de lokale belastingorganisaties zelf geeft het werken volgens de richtlijnen van het 
NVVK-convenant voordelen. Bakker zegt daarover: 'De praktijk leert ons dat de 
belastingorganisaties zelf ook gebaat zijn bij actieve en tijdige schuldhulpverlening. Als 
mensen eenmaal diep en langdurig in de schulden zitten, dan levert dat voor de 
belastingorganisaties een hoop gedoe op. Schulden lopen steeds hoger op, ook door de 
bijkomende incassokosten, en de kans dat de schulden nog betaald gaan worden neemt dan 
steeds verder af. Daar heeft niemand iets aan. Voor de medewerkers van de 
belastingorganisaties betekent het vooral extra werk. In sommige gevallen kan het zelfs 
voorkomen dat een gemeentelijke belastingdienst een schuld incasseert en de gemeentelijke 
sociale dienst daarop een extra uitkering toekent. Dat soort situaties moeten we al helemaal 
vermijden.' 

Oproep aan LVLB-leden om aan te sluiten 

De LVLB ondertekende het convenant namens de leden van de vereniging. Die leden, de 
individuele belastingorganisaties van de gemeenten en waterschappen, zijn en blijven zelf 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de belastinginvordering en de toepassing van het 
convenant.  Zij moeten ook zelf hun handtekening zetten om te zorgen dat het convenant 
rechtsgeldig wordt. 

Gemeenten kunnen voor ook voor niet-belasting gerelateerde domeinen een convenant met 
de NVVK sluiten. Verschillende gemeenten gaan dit doen, anderen overwegen het te doen. 
De LVLB moedigt haar leden aan deze initiatieven te volgen. 

Schulden lopen op 

Jan Geert Bakker over het moment van sluiten van het convenant: 'Dit is een geschikt 
moment voor de ondertekening. De NVVK waarschuwt voor weer oplopende schulden, nu de 
coronahulp is beëindigd en de landelijke Belastingdienst de invordering weer gaat hervatten. 
Het vraagstuk van de schuldenproblematiek is dan ook zeer actueel. Belangrijk om in goede 
samenwerking tussen schuldhulp en schuldeisers er alles aan te doen om problematische 
schulden te vermijden en op te lossen.' 
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Belastingorganisaties die vragen hebben over het convenant of over de toepassing ervan, 
kunnen contact opnemen met de specialisten binnen de LVLB: de leden van de vak-
commissie Invordering. Zij zijn bereikbaar via het secretariaat van de LVLB. 
Contactgegevens zijn beschikbaar op de website lvlb.nl. 

Zo werkt het convenant 

 Incassomatregelen worden voor een periode van 8 maanden opgeschort zodra de 
belasting-innende organisatie een kennisgeving van de schuldhulpverlener heeft 
ontvangen dat de betrokken inwoner geholpen wordt door een schuldhulpverlenende 
instantie 

 Als de schuldeiser aan de schuldhulpverlener opgeeft hoe hoog zijn vordering is, kan 
hij daarbij meteen aangeven of er redenen zijn die een snelle schuldregeling 
belemmeren. 

 Als van deze mogelijkheid geen gebruik is gemaakt, aanvaardt de belasting-innende 
organisatie altijd het voorstel van de schuldhulpverlener voor het regelen van de 
schuld. In dit voorstel staat welk percentage de schuldeiser krijgt van zijn 
oorspronkelijke vordering. Dit percentage komt tot stand op basis van de bezittingen 
van de hulpvrager, waarbij ook eventuele andere schuldeisers een evenredig deel 
krijgen. Ook wordt rekening gehouden met het leefgeld dat de hulpvrager nodig heeft. 

 Het uitspreken van vertrouwen in het werk van de schuldhulpverlener en het afzien 
van allerlei tussenstappen scheelt heel veel heen en weer mailen, bellen en 
wachten.  

 De schuldeiser krijgt alleen nog een bevestiging van de schuldhulpverlener van het 
deel van de vordering dat hij overgemaakt krijgt. Het onderling communiceren wordt 
dus zoveel mogelijk beperkt, om sneller te kunnen werken. 

 

25. Financiële nood groot risico voor statushouders, zegt 
Ombudsman 

Bron: NOS 25-04-2022 

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, hebben meer kans om voor 
lange tijd in financiële problemen te komen, concludeert de Nationale ombudsman in een 
rapport. Ze hebben in een voor hen onbekend land te maken hebben met veel verschillende 
overheidsinstanties, waarvan de regelingen niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. 

Zo is de verhuizing van een asielzoekerscentrum naar een eigen huis een moeilijk moment. 
Er moeten dan meteen allerlei rekeningen worden betaald, maar de eerste huur- en 
zorgtoeslag komt pas acht weken later binnen. 

Tachtig medebewoners 

Begeleiders van deze groep, ook wel statushouders genoemd, zouden verder graag een 
vast aanspreekpunt bij uitvoeringsinstanties willen hebben om de financiën te regelen. Dat 
voorkomt dat ze langs elkaar heen werken. 

Zo vertelt een COA-medewerker in het rapport dat het een keer veel tijd kostte om een 
toeslag aan te vragen, omdat alle tachtig bewoners van een asielzoekerscentrum stonden 
ingeschreven op hetzelfde adres. Ze moest meerdere keren uitleggen dat de statushouder 
desondanks toch recht had op de toeslag. 

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2022/statushouders-lopen-groter-risico-op-langdurige-financiele-problemen
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2022/statushouders-lopen-groter-risico-op-langdurige-financiele-problemen
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Statushouders lopen tegen dezelfde problemen op als andere sociale minima, maar er zijn 
volgens de ombudsman een aantal factoren waardoor ze het moeilijker hebben. Zo spreken 
ze bijvoorbeeld vaak de Nederlandse taal nog niet goed en dan is het helemaal lastig de weg 
te vinden in de regels rond bijvoorbeeld uitkeringen. 

Daarnaast hebben ze vaak geen sociaal netwerk om op terug te vallen. Volgens de 
Nationale ombudsman is er behoefte aan een laagdrempelig aanspreekpunt. 

Sommige vluchtelingen hebben veel geld moeten betalen om hun thuisland te ontvluchten, 
waardoor hun buffer weg is. En dat terwijl hun kosten in Nederland juist flink hoger kunnen 
zijn, bijvoorbeeld voor het reizen naar de inburgeringscursus, het vertalen van buitenlandse 
documenten of de gezinshereniging. 
In de opvang krijgt een alleenstaande statushouder 46,97 euro per week voor eten en 
drinken, een gezin met twee kinderen krijgt ongeveer 120 euro. Daar komt 12,95 euro per 
persoon voor overige uitgaven bij. Het bedrag is sinds 2011 niet meer aangepast. 

Volgens de ombudsman kunnen statushouders in de opvang hier net van rond komen. Een 
hoge telefoonrekening, vanwege het contact met familie in het thuisland, kan daardoor al tot 
grote problemen leiden. 

Veel werken is voor statushouders in de opvang ook geen oplossing, omdat ze maximaal 
185 euro van hun verdiende geld mogen houden. Bovendien leidt het tot administratieve 
rompslomp en onzekerheid over het inkomen. 

Wal en schip 

Sinds begin dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering en participatie van 
statushouders, waaronder ook de financiële begeleiding. Zo moet de gemeente de eerste 
zes maanden onder meer de huur, elektriciteit en zorgverzekering vanuit de uitkering van de 
statushouder betalen, zodat die zichzelf kunnen richten op het opbouwen van hun nieuwe 
leven. 

Maar gemeentes zijn dan weer niet verantwoordelijk voor het regelen van de toeslagen. In 
de praktijk betekent het dat er daardoor soms niet genoeg geld is om alle kosten van een 
statushouder te dekken en gemeentes in het begin voorschieten. 

De statushouders die voor 2022 een verblijfsvergunning kregen, hebben geen recht op de 
zes maanden hulp. Deze groep van zo'n 45.000 mensen dreigt volgens de ombudsman 
tussen wal en schip te vallen, omdat gemeenten niet genoeg voor hen kunnen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nos.nl/artikel/2405052-duizenden-vluchtelingen-in-de-problemen-door-oude-inburgeringsstelsel
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26. UWV: 73.578 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak 

Bron: Divosa 25-04-2022 

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 73.578 extra banen gerealiseerd. De doelstelling 
van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van 
het derde kwartaal van 2021 zijn er in het vierde kwartaal van 2021 3.053 meer banen. Dat is 
een toename van 2%. Het aantal werkzame personen is in het vierde kwartaal van 2021 
toegenomen met 1.734 personen. 

 

 
Toename aantal werkzame personen binnen de banenafspraak 

In het vierde kwartaal van 2021 werken 128.468 personen binnen de banenafspraak. Het 
aantal personen dat in het afgelopen kwartaal werk vindt (6.930) is groter dan het aantal 
personen dat werk verliest (5.987) binnen de banenafspraak. Hiernaast is het aantal 
werkzame personen dat instroomt (2.659) groter dan het aantal werkzame personen dat 
uitstroomt (1.868). Dit veroorzaakt de positieve toename (1.734) van het aantal werkzame 
personen binnen de banenafspraak. 

Toename aantal personen binnen de banenafspraak 

Ten opzichte van vorig kwartaal, zijn er 2.396 personen binnen de banenafspraak 
bijgekomen. Het totale aantal binnen de banenafspraak komt daarmee op 245.884 personen. 
Er zijn 2328 personen uit de doelgroep van de banenafspraak gestroomd, waarvan 265 
personen de AOW leeftijd bereikt hebben en 1.564 personen een beschutte werkplek binnen 
WSW krijgen. Op basis van vrijwillige uitschrijving behoren 50 mensen niet meer tot de 
doelgroep banenafspraak. 

Er stromen 4.724 personen in, waarvan 2.344 onder de doelgroep Participatiewet (2.344) en 
1.563 waarvan de WSW beschut werk is komen te vervallen. 
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Cijfers beschut werk 

Naast de nieuwe cijfers Banenafspraak zijn vandaag ook de cijfers beschut werk 
gepubliceerd. Op 31 december 2021 hadden 10.112 personen een positief advies beschut 
werk. Van deze personen zijn 6.767 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 351 meer dan in 
het voorgaande kwartaal. 

Interactieve Dashboards 

In het interactieve Dashboard banenafspraak geeft UWV op verzoek van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de 
banenafspraak weer. 

In het dashboard staan cijfers over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en 
banen, ook per arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en 
eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met 
landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd. 

De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor 
banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene 
informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ. De cijfers over beschut 
werk worden in een Dashboard beschut werk Dashboard Banenafspraak (werk.nl) 
weergegeven en ieder kwartaal geactualiseerd. Naast de dashboards publiceert UWV ieder 
kwartaal een PDF rapportage ‘Transparantie van klantprofielen’. 

 

27. Inburgering per 1 januari 2022 

Bron: Sociaal Web 26-04-2022 

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering inwerking getreden. De nieuwe wet zorgt 
ervoor dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van nieuwkomers bij hun 
inburgering. Inburgering wordt straks onderdeel van het brede sociaal domein en staat 
daardoor niet op zichzelf, maar in verbinding met andere onderdelen van het sociaal domein 
met name participatie en werk. 

Nederland hanteerde voor de inburgering en integratie van vreemdelingen sinds 2013 de 
Wet Inburgering (Wi2013). Uit verschillende evaluaties is echter gebleken dat deze wet 
onvoldoende werkte. Het stelsel vroeg teveel van de eigen verantwoordelijkheid van 
nieuwkomers. Inburgeraars beheersten de Nederlandse taal vaak niet binnen de door de wet 
gestelde termijn van drie jaar. Daarom is de nieuwe Wet Inburgering gekomen. Deze wet 
moet nieuwkomers beter helpen bij het inburgeren. 

De nieuwe Wet inburgering 

De Wet inburgering is op 1 januari 2022 inwerking getreden. Het doel van de wet is dat 
inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel 
mogelijk werk vinden. De overheid wil dit op verschillende manieren bereiken namelijk: 

 De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. 
 Iedereen krijgt een  inburgering op maat. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake 

en het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) door de 
gemeente. 

 Gemeenten gaan ook gezinsmigranten en overige migranten begeleiden. 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/banenafspraak
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/transparantie-klantprofielen-banenafspraak-4e_kwartaal-2021.pdf
https://sociaalweb.nl/wetgeving/wet-inburgering/algemene-informatie/
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 Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed 
kunnen redden in Nederland. Op deze manier hebben zij betere kansen op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. 

 Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is 
een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. 

Inburgeren via 3 nieuwe leerroutes 

Er zijn 3 nieuwe leerroutes om in te burgeren: 

 De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en 
schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1.Tegelijk kunnen zij 
meedoen door (vrijwilligers)werk. 

 De onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. Zij leren de Nederlandse taal op 
niveau B1 of hoger. Ook worden zij dan voorbereid op het volgen van een mbo-, hbo- of 
universitaire opleiding. 

 De zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 
te moeilijk is. Zij leren de Nederlandse taal op een lager niveau (A1-niveau). Deze 
mensen worden voorbereid (op een eenvoudige manier) om mee te doen in de 
Nederlandse samenleving. 

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) maakt onderdeel uit van alle leerroutes. 

 

28. Statushouders lopen groter risico op langdurige financiële 
problemen 

Bron: De Nationale ombudsman 25-04-2022 

Statushouders lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Onder 
andere door een gebrek aan basiskennis van de Nederlandse taal en het financiële systeem. 
Maar ook door onverwerkte traumatische gebeurtenissen en het ontbreken van een sociaal 
netwerk. Ook maken zij vaak extra kosten en hebben ze geen financiële buffer. 
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Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: "Op papier hebben statushouders recht op een 
sociaal minimum, maar in de praktijk worstelen ze om rond te komen. De overheid is zich 
niet altijd bewust van de leefsituatie en bijzondere behoeften van statushouders. Het is nu te 
ingewikkeld voor deze burgers om zonder financiële zorgen mee te doen." 

Op 1 januari 2022 trad de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking. Hoewel dit nieuwe stelsel 
veelbelovend is, is de ombudsman er niet gerust op dat alle eerder geconstateerde 
problemen nu worden opgelost. Een grote zorg zijn de statushouders die niet profiteren van 
de nieuwe wet. 

Knelpunten en aanbevelingen 

Uit het onderzoek komen diverse knelpunten naar voren. Zo constateert de ombudsman dat 
de financiële begeleiding en manier van financieel ontzorgen van statushouders sterk 
verschillen per gemeente. Ook hebben statushouders te maken met veel verschillende 
overheidsinstanties. Dat zorgt voor problemen wanneer deze niet goed samenwerken. Tot 
slot sluit de administratieve werkelijkheid niet aan bij de leefsituatie van de statushouders. 
De ombudsman doet in zijn rapport vier aanbevelingen aan verschillende overheidsinstanties 
om deze knelpunten op te lossen.  

Eerste van drie onderzoeken 

Zo'n één miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal 
minimum. Velen van hen kunnen het hoofd financieel niet boven water houden. Maar juist zij 
krijgen in de praktijk te maken met de meest complexe regelingen. Veranderingen hebben 
grote gevolgen op de te ontvangen voorzieningen en een klein foutje kan leiden tot een 
opeenstapeling van problemen. De Nationale ombudsman doet daarom in totaal drie 
onderzoeken naar sociale minima. Het onderzoek naar statushouders is het eerste dat wordt 
afgerond. Na de zomer publiceert de ombudsman het tweede en derde onderzoek, 
naar jongeren tot 21 jaar in de bijstand en jongeren met een beperking.   

Bijlagen 

Rapport Een status met weinig armslag 

Infographic Knelpunten statushouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/716947.pdf
https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/716946.pdf
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29. Energietoeslag van 800 euro is verleidelijk voor minima: ‘Als ik 
geen geld heb voor eten, weet ik niet of ik er vanaf blijf’ 

Door Judith Janssen (bron: dagblad de Limburger 27-04-2022) 

 

 
 
© Afbeelding: Annemiek Mommers 

Wie een laag inkomen heeft, krijgt een energietoeslag van 800 euro. Veel geld, zeker 
als je elke maand nauwelijks kunt rondkomen. Dan is de verleiding groot het geld aan 
eten, spullen of het aflossen van schulden te besteden. 

Onlangs kreeg André (57) uit Geleen 800 euro op zijn rekening gestort. Geld dat hij meteen 
heeft weggesluisd naar een rekening waar hij niet makkelijk bij kan. Hij is niet gek, zegt hij. 
„Ik heb in mijn leven veel schulden gehad en ik wil niet nog eens in de problemen komen. 
Maar als ik de schimmelplekken uit het brood moet pulken voordat ik kan eten terwijl er 800 
euro op mijn rekening staat, moet je wel heel sterk in je schoenen staan wil je het niet 
uitgeven.” 

André, hij wil niet met zijn echte naam in de krant omdat hij een strafblad heeft, leeft van een 
bijstandsuitkering van 1025 euro per maand. Hij komt door zijn hoge lasten en inflatie 
nauwelijks meer rond. Hij heeft nog geen idee hoe hoog zijn energierekening gaat uitvallen 
en zet het geld daarom voor de komende maanden weg. „Maar als er in januari nog geen 
afrekening is, ga ik schoenen kopen of een keer uiteten.” 

Bijstand 

Vanwege de hoge energiekosten besloot het kabinet eenmalig een toeslag van achthonderd 
euro uit te keren aan inwoners met een inkomen van maximaal 120 procent van de 
bijstandsnorm. Wie geen uitkering heeft, maar toch met heel weinig geld moet rondkomen, 
kan zelf een aanvraag doen. 
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Lees ook: Veel Limburgse gemeenten soepel met regels: toch 800 euro energietoeslag voor 
wie net niet in aanmerking komt 

Maar voor wie weinig te besteden heeft, is 800 euro veel geld. Het gevaar kan op de loer 
liggen dat het wordt uitgegeven aan andere dingen. Aan het afbetalen van schulden, het 
vervangen van huishoudelijke apparaten of heel basaal, aan voeding en kleding 
bijvoorbeeld. 

Petra Aarts uit Maastricht leeft met haar man en twee dochters al jaren met heel weinig geld. 
Ze heeft één euro per persoon per maaltijd te besteden, zegt ze. De beloofde 800 euro heeft 
zij nog niet ontvangen, al zal ze er ook geen cent van zien, want haar bewindvoerder regelt 
haar financiën. Gelukkig maar, want als je zoveel geld op je eigen rekening krijgt, kan dat 
heel lastig zijn: „Zeker als je kinderen hebt, is het niet makkelijk om het geld weg te zetten. 
Dan wil je ze toch een keertje pizza kunnen geven of nieuwe kleren. Met het risico dat je 
later met nieuwe schulden komt te zitten.” 

Kitten 

Cristel Sieben van Humanitas begeleidt vrijwilligers in Roerdalen en Roermond die jongeren 
en volwassenen helpen met budgetteren. Ze ziet regelmatig dat wanneer mensen een 
extraatje krijgen, ze het geld vaak gebruiken voor iets dat ‘een goed gevoel’ geeft. Een kitten 
of een pup, bijvoorbeeld. „Terwijl die op de langere termijn juist zorgen voor hoge kosten.” 

Sieben adviseert dan ook om het geld dezelfde dag nog op een aparte spaarrekening te 
zetten. Uit het zicht. „Zie je het niet op je rekening staan, dan geef je het ook niet snel uit. En 
koppel het aan een spaardoel, een rijbewijs of inboedel of in dit geval de energierekening.” 
Maar soms hebben mensen het geld ook gewoon nodig. „Dan zijn ze al lang blij dat ze de 
kapotte wasmachine kunnen vervangen of kleding kunnen kopen.” 

Schulden 

Volgens de Utrechtse lector ‘Schulden en Incasso’ Nadja Jungmann doet de overheid met de 
energietoeslag een ‘mentaal zwaar beroep’ op mensen om terughoudend te zijn, terwijl ze 
leven in schaarste. Bovendien wordt er volgens haar te weinig rekening gehouden met 
individuele omstandigheden. „Er zijn mensen die het geld niet nodig hebben, maar ook 
mensen voor wie 800 euro niet genoeg is omdat de energierekening de komende tijd hoog 
blijft. We moeten oppassen dat niet nog meer mensen in de schulden gaan komen, want dan 
betalen we als maatschappij een hele hoge prijs.” 

De 28-jarige Angélica wacht in Reuver op de energietoeslag. Ze moet het zelf aanvragen 
omdat ze geen uitkering krijgt, maar wél met haar man en kinderen onder de 120 procent 
van het sociaal minimum leeft. Ze gaat het geld apart zetten op een spaarrekening, zo heeft 
ze al bedacht. „Maar ja, als ik boodschappen moet doen en er is geen geld, weet ik ook niet 
zeker of ik er vanaf blijf. ” 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220422_97352342
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220422_97352342

