K

N

I

P

S

E

L

K

R

A

N T

oktober 2022

Pagina 2 van 43

01. Doorbreek de cirkel van laaggeletterdheid; de weg naar
zelfredzaamheid
Suna Kavak
Bron: Sociaal web 2 september 2022

Al jaren zijn het Rijk en de gemeenten bezig om beperkte vaardigheden op het gebied van
lezen, schrijven en digitale vaardigheden te voorkomen en het aantal laaggeletterden in
beeld te brengen. In Nederland hebben we het over 2.500.000 mensen die laaggeletterd
zijn. Dat is 1 op 9 inwoners die te maken hebben met deze beperking. Het gemis aan
beperkte basisvaardigheden kan leiden tot problematiek op het gebied van opvoeding, zorg,
arbeid, financiën, armoede of sociale betrokkenheid. Dit kan voorkomen worden. Het streven
is een zelfredzame, onafhankelijke burger die in staat is zelf de regie te nemen op alle
leefgebieden, volwaardig deel te nemen aan de maatschappij, zelf de benodigde zorg voor
het gezin of kinderen te verzorgen. In dit artikel vertel ik over de noodzaak om met dit
probleem aan de slag te gaan en de gemeentelijke aanpak die (vanuit mijn eigen ervaring)
succesvol is gebleken.

Het belang van goede basisvaardigheden
Elke burger zou in staat moeten zijn om zonder tussenkomst van een ander zijn post te lezen
en begrijpen, zijn rekeningen te betalen of digitaal informatie tot zich te nemen en zo
zelfredzaam te zijn. Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. De kloof tussen
jongeren en ouderen wordt steeds groter door digitalisering. Ouders lezen niet meer voor,
maar laten voorlezen. Jongeren lezen geen boeken, maar kijken naar filmpjes op YouTube,
Tik Tok etc. Het meest vreselijke en goede nieuws is binnen handbereik, op elk gewenst
moment. Burgers organiseren digitaal en zien elkaar steeds minder fysiek. Verreweg de
meeste organisaties maken gebruik van digitale post voor informatiedeling. Hierdoor raken
inwoners met een gebrek aan basisvaardigheden steeds verder achter, worden
ontwikkelmogelijkheden beperkt en kunnen problemen ontstaan. Er dient structureel en
blijvend aandacht te zijn voor laaggeletterdheid en om een nieuwe generatie laaggeletterden
te voorkomen.

Pagina 3 van 43
Voorkomen van problematiek op meerdere gebieden
Laaggeletterdheid kan een voorpoort zijn voor problematiek op het gebied van ontwikkeling,
opvoeding, schulden, armoede en isolement. Het doel is om burgers die te maken hebben
met deze beperking in beeld te brengen, een passend aanbod te bieden zodat deze
beperking beëindigd kan worden. Als dit slaagt dan heeft de burger zoveel mogelijk eigen
regie over alle leefgebieden en mogelijke problemen die zij ondervonden door beperkte
vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Een
geletterde burger kan zijn brieven zelf lezen, weet welke rekeningen er nog openstaan, kan
zijn kind helpen bij het maken van huiswerk, kan de bijsluiter van zijn geneesmiddel lezen,
kan een (digitale) cursus volgen om zich door te ontwikkelen, maakt meer kans op de
arbeidsmarkt en meer. Voor een geletterde burger zijn deze zaken vanzelfsprekend maar
voor een laaggeletterde inwoner altijd een probleem die hulp van anderen noodzakelijk
maakt. Het gezamenlijk doel is een geletterde burger.
Er is al veel aanbod, maar we missen een doelgroep
Door de jaren heen is er veel aanbod ontwikkeld en aanwezig om de laaggeletterde inwoner
te ondersteunen in het lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Van het aanbod
wordt gebruik gemaakt, maar voornamelijk door statushouders met een anderstalige
achtergrond. Een logisch proces want om zelfredzaam te zijn in een nieuw land dien je de
taal te leren om deel te nemen aan de maatschappij. Maar een doelgroep die vaak gemist
wordt is de autochtone doelgroep, de Nederlanders die hier zijn opgegroeid en in Nederland
naar de basisschool zijn geweest. Het is van belang om meer aandacht te hebben door deze
doelgroep, in de aanpak van laaggeletterdheid. Mede vanwege een gevoel van schaamte, is
deze doelgroep moeilijk te bereiken.
Wat is er nodig?
1. Bespreekbaar maken
Om laaggeletterdheid aan te pakken moet dit bespreekbaar worden gemaakt. Op
laaggeletterdheid rust een taboe. Mensen die de vaardigheden lezen en schrijven niet
beheersen schamen zich hiervoor. Ze voelen het als een tekortkoming in vergelijking met
anderen die wel goed kunnen lezen en schrijven. Door blijvend en structureel aandacht te
besteden aan dit onderwerp wordt dit bespreekbaar gemaakt en ontstaat er bewustwording
en erkenning dat dit een beperking is waar veel mensen mee te maken hebben.
2. Bewustwording en erkenning
Bij bewustwording worden mensen zich ervan bewust dat laaggeletterdheid een probleem is
waar meer mensen mee te maken hebben. “Je bent niet alleen.” Het kan leiden tot erkenning
bij de persoon zelf en de motivatie om deze beperking op te heffen. Bij het netwerk en
professionals zorgt bewustwording ervoor dat signalering van laaggeletterden beter
opgepakt wordt. Door laaggeletterdheid structureel op te nemen in werkprocessen van de
consulenten, komen beperkingen in lezen schrijven of digitale vaardigheden sneller in beeld
en kan er passende ondersteuning worden geboden.
3. Ondersteuning; passend, dichtbij en toegankelijk
Als bewustwording is gecreëerd, signalen bekend zijn, erkenning slaagt en het juiste gesprek
is gevoerd is de volgende stap deelname aan ondersteuning. Ondersteuning moet passend
zijn; niveau, leeftijd, formeel, informeel. Ondersteuning dient laagdrempelig, dichtbij en vrij
toegankelijk te zijn.
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Helaas blijft er natuurlijk een groep over die deze basisvaardigheden niet zal kunnen leren.
Het betreft burgers die vanwege hun leeftijd en lichamelijke- of psychische problematiek niet
kan werken aan het verbeteren van deze vaardigheden. Deze doelgroep wordt meegerekend
in het totaal aantal laaggeletterden in Nederland.
Laten we meer aandacht besteden aan de aanwezigheid van laaggeletterdheid. Laten we
het bespreekbaar maken, structureel en blijvend.

02. Laatste blog van Amma Asante: bitterzoet
Bron: LCR 5 september 2022

Mijn laatste blog voor de Landelijke Cliëntenraad: een bitterzoet moment. Bitter omdat het
werk dat we doen voor de mensen die ons nodig hebben me aan het hart gaat: ik moet dat
achter me laten. Zoet omdat ik samen met de LCR terug kan kijken op mooie resultaten. En
ik ga natuurlijk nieuwe uitdagingen aan en dat is altijd spannend én leuk.

Dit is ook een moment om de balans op te maken. Waarom wilde ik voorzitter van de LCR
worden? Wat is er van mijn ambities uitgekomen? Ik heb mijn sollicitatiebrief er weer eens bij
gepakt die ik in juni 2018 schreef en waarmee alles begon. Mijn constatering toen: ‘Een grote
groep Nederlanders heeft te maken met dalende koopkracht en zelfs uitholling van hun
sociale rechten als gevolg van politieke keuzes. Dit betreft in het bijzonder werkenden met
flexibele contracten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitkeringsgerechtigden.
Ik vind dit onrechtvaardig en kan mij hier dan ook erg druk om maken. Dat is dan ook mijn
voornaamste drijfveer om te solliciteren naar de functie van voorzitter Landelijke
Cliëntenraad.’
En verderop: ‘Zij willen ook gezien en gehoord worden. Hetzelfde geldt voor mensen die in
armoede leven. De vele ontmoetingen die ik had met de doelgroep leerden mij dat zij in
tegenstelling tot de publieke opinie niet zielig of zwak waren. Het leerde mij eerder hoe
creatief en sterk zij zijn.’
Maar nu komt het: ‘Ik wil graag de stem zijn van deze mensen en aan hun zijde mij inzetten
voor betere rechten en bejegening.’ Ik denk dat ik dat heb gedaan. Toch maak ik me zorgen.
Grote zorgen. Net als in 2018 profiteert een klein groepje van de toegenomen welvaart. Of
vullen multinationals die ons voorzien van energie en voedsel hun zakken. Wat anders - en
dus erger is - is dat niet alleen de minima maar ook de middeninkomens zwaar worden
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getroffen door een ongekende inflatiestijging en de energiecrisis. Het is nu echt alle hens
aan dek willen we als samenleving niet door het ijs zakken.
Crises
Meer dan een miljoen huishoudens leven in armoede en zijn niet meer in staat hun vaste
lasten te betalen. Op televisie zag ik een vrouw die in tranen vertelde dat ze nog maar één
keer per dag eet en niet meer met de kleinkinderen op stap kan. Dit is het Nederland van
anno 2022. En dan zwijg ik nog over de vele andere crises.
Ben ik alleen maar negatief? Nee, want ik heb ook hoop. Wat is gaan wankelen is het
rotsvaste geloof in de participatiesamenleving. Het was de dekmantel voor de overheid om
zo min mogelijk te doen voor mensen in kwetsbare posities en die lijkt langzamerhand te
worden afgeworpen. Het beeld dat uitkeringsgerechtigden luie potentiële fraudeurs zijn, is op
de helling gegaan. In het regeerakkoord van 2022 schreef het kabinet dat het zich wil richten
op concrete verbeteringen in het leven van mensen. Mensen moeten mee kunnen doen naar
vermogen, betekenis aan hun leven kunnen geven. Met het fundament van
bestaanszekerheid voor iedereen en het perspectief van vooruitgang in het (samen)leven. Ik
zou bijna zeggen: ‘Amen’.
Hoog op de agenda
Deze belangrijke kentering was er niet gekomen zonder de inzet van onder andere de LCR
en onze lid-organisaties en… helaas ook het toeslagenschandaal. De thema’s waarvoor de
LCR ooit is opgericht - met dank aan Ab Harrewijn en zijn bondgenoten - staan hoger dan
ooit op zowel de politieke en maatschappelijke agenda. Er is veel media-aandacht. De
Landelijke Cliëntenraad is een partij geworden waarmee beleidsmakers, bestuurders én
politici rekening houden.
Zo komen de ervaringen van uitkeringsgerechtigden en hun rauwe werkelijkheid op de
bestuurlijke tekentafels terecht. De LCR draagt bij aan verandering van wetgeving, beleid,
uitvoering in de sociale zekerheid en bouwt mee aan een nieuwe vorm van solidariteit waarin
de overheid haar verantwoordelijkheid neemt voor bestaanszekerheid. Op de laatste dag van
augustus startte de campagne van #Hetgaatovermij waarbij de LCR mensen oproept hun
ervaringen met UWV te delen. Dat is niet voor niets want zowel de politiek als uitvoerders
staan open voor verandering.
Belangrijke kentering
Ook op de laatste dag van augustus kwamen de eerste details over het begrotingsakkoord
van het kabinet naar buiten. Maar liefst 15 miljard euro worden uitgetrokken om de
koopkracht van Nederlanders op peil te houden. Een van de maatregelen is om het
minimumloon, de uitkeringen én de AOW versneld te laten stijgen. Structurele verbeteringen
worden verwacht van de levens van mensen die het de afgelopen jaren heel zwaar hebben
gehad én niet werden gezien.
Dit is een belangrijke kentering.
Ik wens de LCR toe dat het vermogen om aan te voelen wat er in de samenleving speelt,
behouden blijft. Ik hoop dat de stevige positie aan de bestuurlijke tafels blijft én wordt
uitgebreid. Het moment is aangekomen om mijn reis elders voort te zetten.
Dank aan iedereen die dit tot iets onvergetelijks heeft gemaakt. En misschien zie ik je nog
tijdens mijn afscheid van de LCR op 12 september
Amma Asante
(inmiddels ex-)Voorzitter LCR
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03. Afgesloten worden van gas en stroom: het gebeurt, maar niet
zomaar
Bron: RTL Nieuws 5 september 2022

Automatische incasso's bij energiemaatschappijen bouncen steeds vaker: het geld staat niet
meer op de rekening van de klant. Ook zien de maatschappijen een stijging bij mensen die al
betalingsproblemen hadden. In het najaar worden steeds meer betalingsproblemen
verwacht. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je de rekening niet meer kunt betalen?

Energiemaatschappijen verwachten in het najaar meer klanten met betalingsproblemen.© ANP

"Je wordt niet zomaar afgesloten", vertelt Maureen Veurman, woordvoerder bij Essent. Ook
zij zien als energiemaatschappij dat mensen het zwaar hebben. "We proberen er zoveel
mogelijk samen met de klant uit te komen."
Eerst even het goede nieuws: bij Essent betaalt 94 procent van de klanten hun
energierekening binnen de eerste veertien dagen. Dan het minder goede nieuws: de
maatschappij verwacht dat dit cijfer in het najaar minder zal zijn. "Steeds meer vaste
contracten lopen af. Een nieuw contract gebaseerd op de huidige prijzen, zal altijd veel meer
zijn dan je gewend was."
Daarnaast hebben veel mensen met een variabel contract hun termijnbedrag niet aangepast,
terwijl de prijzen wel zijn verhoogd. Op de jaarrekening wordt dit verschil verrekend. "Begin
2023 zal het aantal betalingsregelingen fors gaan stijgen."
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Betalingsherinneringen
Maar wat gebeurt er als je niet betaalt? Wie bij Essent binnen 14 dagen niet betaalt, krijgt
een herinnering. Na nog eens 14 dagen volgt een aanmaning, die binnen vijf dagen betaald
moet worden. "Als er dan geen betaling binnen is, nemen we contact met de klant. We
proberen het eerst samen op te lossen."
Dat kan zijn: een uitstel van betaling of een haalbare betalingsregeling. "Lukt het klanten dan
nog niet de rekeningen te betalen, dan werken we proactief samen met partners in de
schuldsanering." Pas als er lange tijd niet wordt betaald en betaalafspraken maken niet is
gelukt, wordt het contract ontbonden. "Dat gebeurt echt niet zomaar. Het gebeurt bij 0,08
procent van onze klanten."
Stijging incassotrajecten
De energiemaatschappij sluit je overigens niet af, dat doen de netbeheerders. Netbeheer
Nederland, de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders, heeft op dit moment geen
inzicht in het aantal huizen dat is afgesloten sinds de stijgende energieprijzen, laat een
woordvoerder weten.
Ook energiemaatschappij Eneco ziet dat meer mensen moeite hebben om de rekeningen te
betalen. "Wij krijgen steeds vaker een melding in ons betalingssysteem dat een automatisch
incasso niet kan worden afgeschreven", vertelt Rianne de Voogt, woordvoerder bij Eneco.
"De meeste mensen betalen na een herinnering alsnog, al zien we wel een lichte stijging van
het aantal incassotrajecten."
Meer betalingsproblemen
Ook Eneco verwacht in het najaar meer betalingsproblemen. Met dezelfde reden als eerder
is genoemd: de stijgende tarieven, de vaste contracten die aflopen en de variabele tarieven
die een paar keer per jaar zijn gestegen. "Voeg daar de algehele afname van de koopkracht
aan toe, dan weet je dat steeds meer mensen geconfronteerd worden met financiële
zorgen."
Wie bang is voor betalingsproblemen dit najaar, adviseert De Voogt om de online omgeving
van het energiebedrijf in de gaten te houden. "Vaak kun je zien wat de grootste
energieverbruikers in je woning zijn. Als je je eigen energieverbruik in kaart hebt, weet je
waarop je kunt besparen."
Grote besparingen zijn bijvoorbeeld de airco lager of niet aanzetten op warme dagen of
straks op koude dagen de thermostaat een graadje lager houden. Kleine besparingen zijn
dingen als de oplader uit het stopcontact halen als je die niet gebruikt.
Financiën weer op orde
Ook Maureen Veurman, woordvoerder bij Essent, adviseert om regelmatig op de app te
kijken: "In de online omgeving krijg je inzicht in de kosten en zie je bijvoorbeeld wat je bij je
jaarafrekening moet bijbetalen." Denk je dat je dat bedrag niet kunt betalen, neem dan
contact op met de energiemaatschappij voor een eventuele betalingsregeling.
Veel energiemaatschappijen zijn aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR),
een samenwerking van bedrijven, gemeenten, (hulp)interventies en andere
samenwerkingspartners die klanten weer helpen hun financiën op orde te krijgen.
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'Meer problemen aan het einde van het jaar'
Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven, geeft aan dat steeds meer
klanten contact opnemen met hun energieleverancier met vragen over hun rekening. Ze
merken ook dat het aantal verzoeken voor een betalingsregeling langzaam aan het stijgen is.
Cijfers over de stijgende betalingsregelingen heeft de organisatie niet. "Energieleveranciers
proberen te voorkomen dat hun klanten in een incassotraject komen. Maar er zijn altijd
klanten die niet reageren op de berichten en informatie die zij van hun leverancier
ontvangen. Daarom verwachten wij dat het aantal betalingsregelingen zal toenemen."
De branchevereniging ziet ook dat een relatief grote groep klanten hun maandbedrag
verlaagt, of niet verhoogt, of waarvan het contract zal aflopen. "Richting het einde van het
jaar verwachten we daarom dat meer mensen in de problemen komen."

04. Sociale Zaken wil minima nog eens op energietoelage wijzen
Bron: ANP 7 september 2022

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat nog
eens onder de aandacht brengen dat er geld klaarligt voor minima als tegemoetkoming voor
de hoge energierekening. Wel zegt het ministerie dat die taak in principe bij de gemeenten is
belegd, en die daar ook goede resultaten mee boeken. Er is geen goed landelijk beeld van
het aantal huishoudens dat nog geld kan krijgen.

Sociale Zaken wil minima nog eens op energietoelage wijzen
© Copyright ANP 2022

Huishoudens met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum, kunnen
een eenmalige toeslag krijgen van 1300 euro. EenVandaag meldde woensdag op basis van
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een rondgang langs de gemeenten dat zeker tienduizenden huishoudens dat nog niet
gedaan hebben.
Een woordvoerder van het ministerie van SZW kan de cijfers die EenVandaag meldt niet
bevestigen, maar zegt wel vergelijkbare percentages vernomen te hebben uit grote steden.
In de vier grootste gemeenten heeft 85 procent van de huishoudens die daar recht op
hadden geld ontvangen. Tilburg, Apeldoorn en Arnhem hebben percentages gemeld tussen
de 80 en 95 procent.
Bereik
Het bereik van de gemeenten is bij deze regeling "hoog", zegt het ministerie. "Ze weten veel
meer mensen met een laag inkomen te bereiken dan met andere gemeentelijke
minimaregelingen." Toch is het aantal mensen dat geen geld heeft ontvangen al snel hoog.
Zelfs als 90 procent de toeslag heeft ontvangen, lopen bijna 100.000 huishoudens hun
toeslag mis.
"Het is aan gemeenten om hun inwoners te informeren. Dit doen ze ook heel actief is ons
beeld", zegt SZW. Toch gaat het ministerie er naar eigen zeggen bij ongeveer 45
maatschappelijke organisaties op aandringen dat ze de regeling dit najaar nog eens onder
de aandacht brengen. Het gaat dan onder meer om ouderenorganisaties, vakbonden en
energiemaatschappijen. Daarnaast heeft het ministerie zelf ook voorlichtingscampagnes,
onder meer via sociale media.

05. Leskist helpt scholen bij bespreken armoede
Bron: Nieuws.nl 8 september 2022

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl
In de gemeente Sittard-Geleen groeien gemiddeld twee tot drie kinderen per klas op in
armoede.
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Om op school te bespreken wat het betekent om arm te zijn, heeft Bibliotheek De Domijnen
een nieuwe leskist toegevoegd aan haar aanbod voor scholen. Op woensdag 7 september
overhandigde wethouder Judith Bühler (middelen, participatie en bestaanszekerheid) de
eerste leskist aan de leerkrachten van Kindercentrum Sittard. Dankzij Bibliotheek De
Domijnen en de gemeente kunnen scholen in Sittard-Geleen aan de slag met de
lessenreeks.
Gelijke kansen voor kinderen in Sittard-Geleen
Armoede is ook in Sittard-Geleen een belangrijk thema. Wethouder Judith Bühler: “Armoede
kan ons allemaal overkomen. De stijgende prijzen van de boodschappen en de bijna
onbetaalbare energierekening maken dat het voor ons allemaal een uitdaging kan worden
om rond te komen. Lokaal kunnen we alleen resultaten boeken door het bespreekbaar te
maken. Dan volgen stappen en hulp. Bewustwording daarover is ontzettend belangrijk; ook
bij onze jongste kinderen!”
Deze leskist en lessenreeks kunnen daar volgens Bühler een mooie bijdrage leveren: “In de
lesbrief vinden leerkrachten een sociale kaart, een overzicht van alle hulp die in SittardGeleen wordt aangeboden aan gezinnen die leven in armoede. Zo kunnen leerkrachten niet
alleen helpen armoede bespreekbaar te maken, maar kinderen en ouders ook verwijzen
naar de hulp en voorzieningen die beschikbaar zijn”.
Leskist in de klas
Het initiatief voor dit onderwijsproject komt van Positive Minds, een stichting die het ‘lastige’
onderwerp armoede op een toegankelijke manier bespreekbaar wil maken. De leskist is
ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs. En bestaat uit een lesbrief, klassikale opdrachten en dertig populaire
jeugdboeken. Elke leerling krijgt een eigen boek. Klassikaal wordt het boek ‘Adres onbekend’
gelezen, over de 13-jarige Felix die er alles aan doet om te verbergen dat hij met zijn moeder
in een kampeerbusje woont en dakloos is.
Aan de hand van aansprekende verhalen ervaren leerlingen wat het betekent om arm te zijn.
“Verhalen kunnen zo krachtig zijn bij het bespreekbaar maken van maatschappelijke
onderwerpen,” vertelt Hanneke Ickenroth, programmaleider leesbevordering bij Bibliotheek
De Domijnen. “Via verhaalpersonages leren kinderen zich verplaatsen in anderen. Zo
ontstaat meer empathie, begrip en respect voor elkaar. En je werkt tegelijkertijd aan
leesbegrip, leesplezier, presenteren en samenwerken”, aldus Hanneke.
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06. Kabinet gaat mensen die energierekening niet meer kunnen
betalen tegemoetkomen met fonds
Bron: Dagblad de Limburger 12 september 2022

© ANP

Het kabinet richt zeer waarschijnlijk nog dit jaar een fonds op met daarin honderden
miljoenen om Nederlanders die in de knel komen met hun energierekening tegemoet te
treden.
Het idee is dat het fonds onder andere gevuld wordt met geld dat afkomstig is van
energiemaatschappijen, die flinke winsten boeken. Daarmee wordt een ultieme poging
gedaan om dit jaar toch nog iets aan koopkrachtreparatie te doen.
Dat bevestigen Haagse bronnen. Afgelopen vrijdag is in de wekelijkse ministerraad
gesproken over het plan, waaraan nog wel haken en ogen hangen. Gekeken wordt of de
zogeheten ‘bofbelasting’ kan worden ingezet om het fonds te spekken. Op het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat gaan bedragen rond van zo’n 150 miljoen euro die daarvoor
kan worden ingezet, zo zeggen ingewijden. Hoeveel de overheid precies in het fonds steekt
is nog onderwerp van discussie. Met het ledigen van de financiële nood moet voorkomen
worden dat veel huishoudens op korte termijn de energierekening niet meer kunnen betalen.
Lees ook: Nibud-directeur: ‘Een op de drie huishoudens moet bezuinigen’
Het kabinet kreeg afgelopen maanden flinke kritiek op uitspraken dat dit jaar niets extra’s kan
worden gedaan aan koopkrachtreparatie. Dat zou alleen nog kunnen voor het jaar 2023. Die
plannen worden op Prinsjesdag definitief ontvouwd. Vrijdag zette premier Mark Rutte de deur
echter toch op een kier. Toen hij op zijn wekelijkse persconferentie werd gevraagd of hij
hierin kan volharden, zei hij dat het niet vol te houden is „om dit jaar niets te doen”, gezien de
almaar stijgende prijzen voor energie en boodschappen.
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De bedoeling is dat het kabinet al komende vrijdag een klap geeft op het plan, waaraan nu
ook door het ministerie van Financiën wordt gesleuteld.

07. Limburgse bewindvoerders krijgen schulden van klanten niet
meer weggewerkt: ‘Er voltrekt zich een stille ramp achter de
voordeur’
Door Judith Janssen: Dagblad de Limburger 12 september 2022

© Getty Images

Het wordt steeds moeilijker om mensen van hun schulden af te helpen. Bewindvoerders
staan voor de keuze: minder leefgeld uitkeren of de facturen niet betalen.
Vorig jaar hield zijn cliënte elke maand 5,45 euro over. Nu komt ze door de stijgende
energiekosten maandelijks 128,54 euro tekort. Daar valt niet meer tegenop te budgetteren,
zegt de Heerlense bewindvoerder Charles van Druten. „Dit vreet aan mij. Je bent er om
mensen van hun schulden af te helpen, maar dat lukt zo niet.”
Van Druten beheert het geld van mensen die bij hem onder bewind staan. Mensen met
(ernstige) schulden die in een schuldsaneringsregeling zitten bijvoorbeeld. Van Druten maakt
een budgetplan, zorgt ervoor dat cliënten hun schulden aflossen, mogelijk wat kunnen
sparen en wekelijks leefgeld overhouden voor boodschappen. Deze mensen zijn na drie jaar
schuldenvrij, mits zij geen nieuwe schulden meer maken.
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Leefgeld
En daar zit het probleem. Want bewindvoerders krijgen door de inflatie en de stijgende
energieprijzen hun budgetplannen niet meer rond en komen noodgedwongen voor de keuze
te staan: rekeningen niet betalen en nieuwe schulden maken of korten op het leefgeld.
„Het is een persoonlijke worsteling, zegt Van Druten. „Kies ik ervoor nog verder op iemands
leefgeld per week te bezuinigen, wat eigenlijk al een minimaal bedrag is? Of betaal ik een
factuur niet. Dat dilemma vreet aan me.” Vooralsnog probeert Van Druten het termijnbedrag
van de energieleverancier zo laag mogelijk te houden, maar daarmee lopen de schulden aan
het eind van het jaar op. „Het is de vraag of we dat met energietoeslagen kunnen opvangen.
We geven vaak nog extra bespaartips mee, maar dat deden we eerder ook al. ”
Het maakt het werk ook een stuk minder leuk, zegt hij. „Je wilt die mensen vooruit helpen,
maar dat gaat niet meer.”
Lees ook: Steeds meer hulpvragen bij de voedselbank: ‘Zelfs mensen met een baan melden
zich bij ons’
Dilemma
Het is een lastig dilemma, zegt Robert Hendrikx, hoofd Bewindvoering bij de Kredietbank
Limburg in Geleen. De bank voert sociale kredietverlening en inkomensbeheer uit voor zo’n
7000 cliënten. „We kunnen geen kant meer op. Soms kunnen we nog besparen op de
zogenaamde luxere dingen zoals iemands Netflix-abonnement of uitgaven voor een hobby,
maar dat houdt een keer op. Een weekbudget van 50 of 60 euro voor een alleenstaande is
nu niet meer toereikend. Dan moet je naar de voedselbank of restjes delen met de buren. De
vaste lasten moeten immers ook betaald.”
Want waar kun je nog op bezuinigen als alles al is wegbezuinigd? „Nergens meer”, zegt
bewindvoerder Sanne Bongers van Rura-Bewind in Roermond. „Alle budgetplannen zijn al
uitgekleed, de mensen hebben al een minimum aan leefgeld. De termijnbedragen zijn 2 tot 3
keer zo hoog, er zijn mensen die moeten honderden euro’s per maand meer gaan betalen. Ik
heb nu al budgetplannen waar ik 200 tot 300 euro per maand tekort kom.”
Buffer
Bij sommige klanten zet Bongers het spaargeld in. Daarmee is op korte termijn het
betalingsprobleem opgelost, maar niet op de langere termijn. Dat geld is bovendien bedoeld
om mensen op weg te helpen nadat ze uit de schulden zijn. „Zonder die buffer is het lastiger
een nieuwe start te maken en loop je het risico dat mensen opnieuw in de schulden komen.
Het erge is dat je niet weet waarop je je moet voorbereiden omdat je niet weet hoe lang deze
situatie duurt.”
De Limburgse bewindvoerders maken zich grote zorgen. Als er niets structureel gebeurt,
gaat het enorm mis en komen nog veel meer mensen in de schulden, zeggen ze. Een
prijsplafond voor de kosten van eerste levensbehoeften kan een oplossing zijn, zegt Van
Druten. Net als de aangekondigde verhoging van het minimumloon en de uitkeringen.
Lees ook: Groep ‘nieuwe armen’ door crisis: ‘Prima salaris is geen garantie meer om rond te
komen’
Van Druten ziet het somber in: „Er voltrekt zich een stille ramp achter de voordeur.” Dat ziet
Hendrikx van de Kredietbank ook: „We zien de aard en omvang van de problemen elke week
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toenemen. Er komt een grote groep middeninkomens aan die ook in de financiële problemen
terechtkomt. Als dit zo doorgaat, vrees ik voor Amerikaanse toestanden. Meer dak- en
thuislozen of meer mensen die wel ergens wonen, maar zonder gas, water en licht.”

08. Gemeenten moeten huisvesting statushouders versnellen
Door: Hans Goossen: Dagblad de Limburger 13 september 2022

Staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel en Migratie heeft de gemeenten gevraagd om
de komende maanden een voorsprong te nemen op het aantal statushouders dat ze in 2023
moeten huisvesten. Voor Limburg komt die versnelling provinciebreed neer op 417
statushouders, verdeeld over de 31 gemeenten.
Staatsecretaris Van der Burg voor Asiel en Migratie (VVD) hoopt met de versnelde
huisvesting de opstopping in de asielketen weg te werken. Statushouders zijn asielzoekers
die een verblijfsvergunning hebben gekregen en recht hebben op huisvesting. Het eerste
halfjaar van 2022 lukte het meer dan de helft van de gemeenten in Nederland niet om het
afgesproken aantal statushouders onderdak te bieden. Ze blijven noodgedwongen in een
asielzoekerscentrum wonen, waardoor er te weinig plek is voor nieuwe asielzoekers.
Momenteel zitten er zo’n 16.000 statushouders nog in asielzoekerscentra in afwachting van
hun woning.
Voorsprong
Van der Burg benadrukt dat geen sprake is van een extra opgave. Gemeenten die erin
slagen de komende maanden meer statushouders te huisvesten dan afgesproken voor het
tweede deel van 2022, nemen al een voorschot op 2023. Het streven is om in het tweede
halfjaar in totaal meer dan 20.000 asielzoekers aan een woning te helpen. Dat is 6.500 meer
dan het eerder overeengekomen aantal. De staatssecretaris heeft de provincie- en
gemeentebesturen vorige week ingelicht over de verdeling van die statushouders over de
diverse gemeenten. Hij heeft de afspraken maandag ook naar de Tweede Kamer gestuurd.
Bij die verdeling speelt onder meer het aantal inwoners van een gemeente een belangrijke
rol.
Lees ook: Limburg moet nog op zoek naar opvangplekken voor vele honderden
vluchtelingen en asielzoekers
Maastricht zou in de tweede helft van 2022 onderdak moeten bieden aan 92 statushouders
en is nu gevraagd er nog 45 aan een woning te helpen. Een kleine gemeente als Beesel had
tot taak elf statushouders te huisvesten. Daar komen er nog vijf bij. Bij elkaar opgeteld zou
Limburg het tweede halfjaar voor 866 statushouders huisvesting moeten regelen, daar
komen er 417 bij als voorschot op 2023.
Klus
Voor een aantal gemeenten zal de vraag om te versnellen nog een hele klus zijn. Uit door de
staatssecretaris in zijn brief gemelde cijfers (peildatum 1 september) blijkt dat nog 17 van de
31 gemeenten een achterstand uit het eerste halfjaar moeten wegwerken. De overige 14
liggen inmiddels op schema of hebben al een voorsprong, die in mindering wordt gebracht
op het nieuwe streefgetal.
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09. Energieleveranciers beperken mogelijkheid om termijnbedrag te
verlagen
Door Marlou Visser Bron: De Telegraaf 13 september 2022

© Getty Images

Zelf je termijnbedrag voor de energieleverancier aanpassen kan niet altijd meer.
Het termijnbedrag tijdelijk aanpassen omdat de energierekening simpelweg te hoog is?
Steeds meer energieleveranciers steken daar een stokje voor. Om te voorkomen dat klanten
straks gigantische bedragen moeten bijbetalen, mag het voorschot maar beperkt worden
aangepast.
Onder andere Eneco en Essent-dochter Energiedirect stellen nu paal en perk aan het
aanpassen van het termijnbedrag voor de energierekening, meldt BNR Nieuwsradio. De
twee miljoen Eneco-klanten moeten bellen als zij hun voorschot met meer dan 20 procent
willen verlagen.
Maximaal 10 procent
De 700.000 klanten van budgetmerk Energiedirect mogen sinds mei maximaal 10% omlaag.
Grotere verlagingen zijn alleen bij hoge uitzondering mogelijk.
Lees ook: Hoge energiekosten? Dit zijn de stiekeme energievreters in huis
Ook bij Vattenfall mag het termijnbedrag met maximaal 20 procent worden verlaagd, tenzij
de slimme meter aanleiding geeft voor een lager verbruik. Bij Greenchoice is het historisch
verbruik op het adres eveneens leidend voor wie het termijnbedrag wil wijzigen. Bij Essent
mogen klanten voorlopig nog wel zelf hun termijnbedrag verlagen.
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Tsunami betalingsproblemen
Het beperken van de mogelijkheid zelf je termijnbedrag te bepalen komt niet uit de lucht
vallen: terwijl de afgelopen maanden de tarieven alleen maar zijn gestegen, verlaagden veel
klanten hun termijnbedragen juist, vertelde Essent-topvrouw Resi Becker aan De Telegraaf.
Het einde van de maand halen was dan even belangrijker dan het voorkomen van een
megaboete aan het einde van de contracttermijn. Ze voorspelt een ’tsunami aan
betalingsproblemen’.
Zelf aangepast
Budget Energie, dat sinds dit jaar maandelijks de variabele tarieven aanpast, verhoogde een
paar weken geleden op eigen initiatief en verplicht het maandbedrag voor een deel van de
klantenkring. „Ja, in hun belang. We hebben dan wel iedere maand andere tarieven, we
proberen toch hetzelfde maandbedrag te houden. Aan het einde van het jaar reken je dan je
verbruik af. We willen dat het voorschot zo goed mogelijk past bij het gebruik”, legt directeur
Caroline Princen uit.
Lees ook: Nederland is koploper in het besparen op gasverbruik, maar blijven we dat ook?
„Een energieleverancier moet niet als spaarpot worden gebruikt en je wilt ook niet dat
mensen veel moeten bijbetalen. Voor sommige klanten moest dat omhoog, omdat zij anders
1000 euro, 1500 euro of 2000 euro zouden moeten bijbetalen. Dat is voor veel mensen niet
te doen. Dus het maandbedrag is verhoogd voor hun eigen bestwil.”
Een te hoog maandbedrag is ook niet aan te raden. Vorig jaar ging een aantal
energieleveranciers failliet. Wie dan nog geld tegoed heeft, kan achteraan aansluiten in een
lange rij met schuldeisers.
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10. Stilte voor de storm: betalingsproblemen verwacht met
energierekening
Bron: dagblad de Limburger 14 september 2022

© ANP / Robin Utrecht

Energieleverancier Eneco ziet een „stilte voor de storm” en vreest dat straks veel
huishoudens in schulden of andere problemen komen door de energierekening. Nu betaalt
nog 5 procent van de klanten elke maand te laat, maar het bedrijf verwacht dat dit aantal
toeneemt.
Ron Wit, directeur energietransitie, sprak namens het energiebedrijf Kamerleden bij over de
torenhoge energienota. Eneco krijgt ongeveer 2000 telefoontjes per dag „met heel veel
vragen maar ook nu al best wel stevige verhalen die echt pijn doen en recht in het hart
aankomen.” Toch denkt Wit dat de echte problemen nog moeten komen. „We denken dat het
erger wordt. We zien wel dat die storm eraan komt.”
Te laag termijnbedrag
Een kwart van de huishoudens heeft een te laag termijnbedrag, aldus Wit. Bij zo’n 17
procent gaat het om 1000 euro, bij 8 procent om 500 euro. Het zijn „gigantische bedragen”,
met mogelijk hoge schulden tot gevolg, vreest Wit.
Bram Drewes, directeur klantenervaring bij Vattenfall, werkt „inmiddels 22 jaar in de
energiesector, maar dit, dít is ongekend, dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt hij over de
hoge energieprijzen. Ook Vattenfall zag het aantal telefoontjes van bezorgde klanten fors
toenemen: Drewes spreekt van een verdubbeling. Ook online is het druk. „Alle systemen zijn
aan het roken en aan het piepen.”
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11. Waarom overheidssteun voor energienota nu al vaak
onvoldoende is
Theo Besteman: bron: dagblad de Limburger 14 september 2022

© ANP / Novum Regiofoto

De bestaande buffers tegen schulden door energierekeningen lopen over. Tienduizenden
huishoudens per dag proberen hun energierekening snel drastisch te verlagen. Maar
vergeefs: bij een overstap stuiten ze op nog hogere kosten, en nog meer energie besparen
lukt velen niet meer. Energiebedrijven waarschuwen voor een volgende storm met nieuwe
schulden.
Terwijl miljoenen consumenten worstelen om hun rekeningen te kunnen blijven betalen, zien
energiebedrijven die ’golf met problemen’ naderen. Overstappers krijgen vrijwel allemaal
variabele contracten met veel hogere bedragen.
Huishoudens die door netjes te budgetteren maar net uit de schulden konden blijven, zullen
door een onverwachte uitgave voor een kapotte koelkast of autoreparatie bij al extreem hoge
energierekening in betalingsproblemen komen, denkt budgetinstituut Nibud.
„Er komt een storm op ons af”, aldus Ron Wit, directeur energietransitie bij energiebedrijf
Eneco. Nu betaalt 5 procent van alle klanten elke maand te laat, dat aantal gaat vrij zeker
toenemen. „De jaareindafrekeningen komen straks binnen. Ongeveer 25 procent van onze
klanten heeft een te laag termijnbedrag, 17 procent heeft meer dan duizend euro te weinig.
Dit gaat bij deze prijzen oplopen tot bij elkaar gigantische bedragen. En we denken dat dit
nog erger wordt”, waarschuwde hij woensdag in de Tweede Kamer.
De energierekening komt voor consumenten bovenop alle eveneens gestegen uitgaven. „Dit
is een armoedeval aan het worden die we sinds de Tweede Wereld Oorlog niet eerder
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hebben meegemaakt”, aldus Casper Gelderblom, wethouder Wonen van de voormalige
mijnbouwstreek Heerlen tegen Kamerleden.
Zwembad open
Wethouder Peter Heijkoop (Werk en Inkomen) van Dordrecht roept op tot snelle ingrepen.
,,Sluit vooral niemand af”, riep hij energiebedrijven op. ,,Dat helpt nooit.” De gemeente vreest
tot drastische ingrepen over te moeten gaan: zo sluit de wethouder niet meer uit dat
sportcentra worden opengesteld om mensen toch te laten douchen. „Bizarre maatregelen,
maar ik sluit ze niet meer uit in de toekomst.”
Het kabinet komt vrijdag met een serie noodplannen. Energiebedrijven zeggen niemand van
stroom en gas te willen afsluiten, zeker niet richting komende winter. Met Economische
Zaken praten zij over een voorstel om bijvoorbeeld samen de energieschuld tijdelijk over te
nemen, om die afsluiting te voorkomen.
Omdat veel huishoudens bij een overstap slechts een variabel energiecontract krijgen met
een veel hoger maandbedrag, moeten minima maar ook lagere middeninkomens
ondersteund worden. Dat kan volgens Frans Rooijers, directeur van onderzoeksbureau CE
Delft, het snelst via „het verhogen van de zorgtoeslag met een energiedeel”, zegt hij. ,,Dat
systeem van toeslagen werkt al, het is erkend, Zo bereik je gericht de lage en een deel van
de middeninkomen.” Rond vier miljoen huishoudens hebben al zo’n zorgtoeslag, een extra
steunpakket zou zo’n 20 miljard euro kosten, aldus Rooijers.
De huishoudens steunen via de Belastingdienst vinden veel politieke partijen te risicovol, die
stelt overbezet te zijn. Volgens Denkers kan het. ,,Maar de uitvoering zal een hell of a job
zijn.”
Lagere belasting
Directeur Ben Woldring van vergelijker Gaslicht.com riep Kamerleden op vooral de verlaagde
energiebelasting niet terug te brengen naar 21 procent. ,,Je kunt met besparen heel veel
oplossen, maar je zult moeten kijken naar de oorsprong, de aanbodzijde van de energie. Er
is te weinig aanbod. Dat is de basis van het probleem. Dat moet veranderen, maar in deze
situatie moet die energiebelasting eerder verder omlaag”, zo wees hij naar landen als Polen,
Italië en het Verenigd Koninkrijk die 5 procent heffen, tegen Nederland momenteel 9 procent.
Hij vreest dat door de hoge prijzen scholen, zwembaden en bibliotheken de energienota
anders niet meer kunnen betalen. En dat effect treft veel gemeenschappen in Nederland.
Woldring is fel tegenstander ook van een prijsplafond voor Russisch gas. Sancties zijn
’absoluut terecht’, maar Rusland minder betalen leidt meteen tot afsluiting van alle gas door
Moskou richting Europa. ,,We hebben nu in Europa even niet de luxe om een grote broek
aan te trekken over de energie die naar ons komt. De gasvullingen zijn goed gevuld, maar
dat zegt heel weinig: je wilt weten wat je nog nodig hebt”, stelde hij.
Een gemiddeld jaar vergt in de winter 40 miljard kuub gas. Bij volle vullingen is er hooguit 14
miljard kuub aan gas, aldus de vergelijker. ,,Dat heb je in twee maanden verbruikt bij een
koude winter.”
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12. Éen op de 3 gemeenten komt geld tekort op energietoeslag
Adriaan de Jonge bron: Binnenlands Bestuur 14 september 2022

In veel gemeenten zijn de reguliere werkzaamheden onder druk komen te staan door de
uitvoering van de energietoeslag.

© ANP

Zo'n driekwart van de huishoudens die in aanmerking komen voor de eenmalige
energietoeslag, heeft die inmiddels gekregen. Het verstrekken van de toeslag trekt wel een
zware wissel op de capaciteit van gemeenten: 8 op de 10 gemeenten geeft aan dat de
reguliere werkzaamheden onder druk komen te staan door de uitvoering van de
energietoeslag. Bovendien heeft een derde van de gemeenten te weinig budget om de
toeslagen uit te keren.
Ambtshalve
Tussen 1 januari en 30 juni 2022 is de energietoeslag aan bijna driekwart van de doelgroep
– huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum – toegekend. Dat
meldt Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein, op basis
van een enquête onder gemeenten. Ongeveer twee derde van de ontvangers heeft de
toeslag ambtshalve toegekend gekregen. Dat wil zeggen dat er geen aanvraag voor nodig
was, omdat het huishouden al bij de gemeente bekend was als minimahuishouden. De rest
heeft wel zelf een aanvraag moeten doen.
Onvoldoende budget
Opvallend is dat een derde van de gemeenten aangeeft onvoldoende budget te hebben voor
de uitvoering van de energietoeslag. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) heeft juist beloofd alle kosten te compenseren. Daar tegenover staat dat 18 procent
van de gemeenten geld overhoudt op de uitkering van de toeslag.
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Onder druk
Het behandelen van aanvragen is voor veel gemeenten een flinke opgave. 8 op de 10
gemeenten geeft aan dat de reguliere werkzaamheden onder druk komen te staan door de
uitvoering van de energietoeslag. Maar liefst 71 procent van de gemeenten heeft extra
personeel ingehuurd om de klus te klaren, 41 procent heeft hulp van andere afdelingen
ingeroepen, 25 procent zet andere dienstverlening op een lager pitje en in 19 procent van de
gemeenten wordt er overgewerkt.
Schoorvoetend
De energietoeslag is een eenmalige uitkering van 1300 euro voor huishoudens met een laag
inkomen, bedoeld om het effect van de gestegen energierekening te dempen. In december
2021 werd al een toeslag van 200 euro beloofd, in maart van dit jaar werd het bedrag
verhoogd naar 800 euro, en in juli besloot het kabinet om de toeslag op te hogen tot 1300
euro.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de toeslag, maar waren vanaf
het begin al sceptisch over die taak. In eerste instantie vonden gemeenten dat de
Belastingdienst de toeslag zou moeten uitkeren. De Belastingdienst heeft immers de
inkomensgegevens van alle burgers al. Dat bleek echter onmogelijk, waarna gemeenten de
taak toch schoorvoetend op zich namen.
Zoekend
Gemeenten zijn nog zoekend naar hun rol in de koopkrachtcrisis, merkt Divosa op. Zo is er
een discussie gaande over de vraag of de bijzondere bijstand aangesproken mag worden
voor het betalen van de energierekening. In theorie zou namelijk de bijstandsuitkering
voldoende moeten zijn om in alle basisbehoeften te voorzien, maar dat is in de huidige
situatie voor veel huishoudens niet het geval. Op dit moment is het bij twee derde van de
gemeenten mogelijk om een beroep te doen op de bijzondere bijstand voor de energielasten,
maar bij de meeste gemeenten loopt het nog geen storm wat betreft aanvragen daarvoor.
Vangnet
Gemeenten geven in de enquête ook aan dat het moeilijker wordt om inwoners bij te staan.
De koopkracht daalt zo hard dat de mogelijkheden tot hulp steeds beperkter worden.
Gemeenten kijken daarom naar het rijk voor een structurele oplossing. 'Als het rijk de sociale
zekerheid goed regelt, dan kunnen wij als gemeente weer het vangnet zijn', geeft een van de
gemeenten aan.
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13. Regels zitten jongeren met beperking in de weg
Adriaan de Jonge bron: Binnenlands Bestuur 13 september 2022

Dat jongeren met een beperking zelfredzaamheid zijn, is een illusie, stelt de Nationale
ombudsman.

Jongeren met een beperking lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te
komen. Dat stelt de Nationale ombudsman in een dinsdag verschenen onderzoek. Wet- en
regelgeving die deze jongeren moet helpen, is in de praktijk te ingewikkeld, signaleert de
ombudsman.
Afhankelijk
Jongeren met een beperking kunnen vaak niet zelfstandig genoeg geld verdienen om rond te
komen, en zijn daarom afhankelijk van de overheid. Maar ze lopen daarin tegen
ingewikkelde regels en bureaucratie aan. De jongeren geven aan dat de overheid hen
beperkt. Ook overschat de overheid hoeveel hulp deze jongeren kunnen krijgen uit hun
sociale netwerk. Zelfredzaamheid is een illusie, concludeert de Nationale ombudsman.
Rekenregels
Daar komt bij dat werken vaak niet loont, omdat inkomsten uit werk worden verrekend met
de uitkering. De veelheid aan regelingen en rekenregels leidt bij wisselende inkomsten tot
ongewenste en onvoorziene situaties. Jongeren krijgen te maken met onverwachte
terugvorderingen of verliezen bijvoorbeeld hun recht op de bijzondere bijstand of de
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
‘Wetten en regels moeten jongeren helpen, niet in de weg zitten.'
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen
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Perspectief
Jongeren met een beperking ervaren weinig toekomstperspectief, merkt de ombudsman op.
'Het plannen van je eigen toekomst is nu heel erg lastig', zegt een van de jongeren die
deelnam aan het onderzoek. 'Je wilt naast het ziek zijn en zorgen om financiën ook nog wel
toekomen aan een leuk leven.'
Niet eerlijk
'Door alle regelingen bij elkaar worden jongeren steeds weer met hun beperking
geconfronteerd', zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. 'Dat is niet eerlijk. Wetten
en regels moeten jongeren helpen, niet in de weg zitten.'
Knelpunten
Van Zutphen ziet dat het gemeenten vaak ontbreekt aan tijd en geld om deze groep te
helpen. Ook is de samenwerking tussen verschillen overheidsloketten – bijvoorbeeld de
gemeente en het UWV – nog beperkt. De ombudsman roept de betrokken partijen op om de
knelpunten samen op te lossen en te zorgen voor begrijpelijke informatie, persoonlijke
begeleiding en financiële zekerheid.

14. Ruim 400 miljoen voor ondersteuning kwetsbaren op
arbeidsmarkt en voedselhulp
Bron: NOS Nieuws 15 september 2022

Nederland krijgt de komende jaren 413 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)
om mensen met een kwetsbare arbeidspositie te ondersteunen en armoede tegen te gaan.
Het programma dat Nederland hiervoor heeft, is goedgekeurd door de Europese Commissie.
Voor het eerst maakt het kabinet ook Europees geld beschikbaar voor voedselhulp.
Het fonds kan worden gebruikt om werkenden bij te scholen en mensen met een uitkering
aan een baan te helpen. Van de 413 miljoen euro, gaat er 270 miljoen naar gemeenten en
sectorfondsen, die verantwoordelijk zijn voor bijscholing en begeleiding naar ander werk.
"We helpen werkgevers met het vervullen van hun vacatures. Ook zorgen we voor
voldoende voedselaanbod voor mensen die het moeilijk hebben en helpen we kinderen die
opgroeien in armoede", aldus minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en
Pensioenen. "Zeker in deze tijd, waarin een toenemend aantal mensen in de knel komt door
de stijgende prijzen, zijn deze middelen erg welkom."
Voedselhulp en toiletartikelen
Voor het eerst wordt nu dus ook Europees geld vrijgemaakt voor voedselhulp en het
tegengaan van kinderarmoede. Het gaat om een bedrag van bijna 16 miljoen euro, dat naar
verwachting vanaf begin volgend jaar voor voedselhulp kan worden ingezet. Dat geld kan
ook gaan naar bijvoorbeeld schoolspullen voor kinderen, menstruatieproducten en andere
toiletartikelen.
De middelen uit het ESF zijn bedoeld voor de periode tot en met 2027. Organisaties zonder
winstoogmerk kunnen vanaf komende maand subsidieaanvragen indienen.
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15. Bemoeilijkt de AVG de aanpak van problematiek in het sociaal
domein?
Koen Enneking
Bron: Sociaal Web 16 september 2022

Het is een veelgehoorde klacht: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zit
gegevensuitwisseling tussen verschillenden domeinen in de weg. Dit zou het aanpakken van
problematiek in het sociaal domein bemoeilijken, zo luidt het bezwaar. Maar is dat wel zo?

In mei 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Met deze verordening kregen organisaties meer verplichtingen bij het verwerken van
persoonsgegevens en werden privacyrechten uitgebreid en versterkt. (1) Een goede zaak,
maar voor veel professionals in het sociaal domein bleef (en blijft) het een ingewikkeld
onderwerp. (2) In het bijzonder wanneer het gaat om gegevensuitwisseling tussen
verschillende ketenpartners.
Frits Dreschler, programmamanager bij Divosa, ziet het geregeld terug bij online
bijeenkomsten van het project Rechtshulp en sociaal domein: “Wanneer er bij een inwoner
meerdere problemen tegelijk spelen is het vaak noodzakelijk dat professionals uit
verschillende domeinen gegevens met elkaar delen. In de praktijk blijkt dit lang niet altijd
makkelijk. Eén van de meest genoemde redenen om gegevens niet te delen? De AVG”,
aldus Dreschler in het verslag van een bijeenkomst over dit thema. (3) Bij mensen in de
uitvoering lijkt de angst om deze wet te schenden er volgens hem goed in te zitten.
Angst voor de AVG
Eenzelfde bevinding is te vinden in het Uitvoeringsprogramma Zorg en Veiligheid, dat is
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Schiedam.
Het doel van het programma is om onder meer de bewustwording rondom huiselijk geweld te
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vergroten en ketensamenwerking te verbeteren. (4) Samenwerking tussen verschillende
domeinen is dus ook hier cruciaal. Maar de auteur van dit programma, Jan Willem Boersma,
stelt in dit document dat de AVG “het delen van gegevens en het op basis daarvan
samenwerken flink in de weg [zit].” “Waarschijnlijk kan er volgens de AVG best veel”,
nuanceert Boersma, “maar de angst voor de AVG is groot.” (5) En daar zit de crux: het is niet
zozeer de vermeende rigiditeit van de AVG als wel de angst om de AVG te schenden.
Dat zegt ook Anke van de Laar. Zij is ruim achttien jaar advocaat en specialist privacy- en
bestuursrecht. Van de Laar werkt veel met gegevensuitwisseling en treedt hoofdzakelijk op
voor gemeenten. We spraken haar over deze thematiek. “Veel mensen roepen al snel: dit
mag niet van de AVG. Dan wordt er op die grond geweigerd informatie te verstrekken”, zegt
ze. “Zo zie je steeds vaker dat informatie wordt gezwart omdat dat zou moeten van de AVG.
Ook in stukken die in procedures moeten worden toegezonden aan de rechtbank of
bezwaarschriftencommissies. Het gaat daarbij soms zelfs om namen van de wederpartij,
terwijl die niet op grond van de AVG zwart gemaakt kunnen worden.” De advocate vermoedt
dat daarbij de aandacht voor het van kracht worden van de AVG een rol speelt. “In de
maanden voor het van kracht worden van de AVG voerde de Rijksoverheid een krachtige
voorlichtingscampagne. Dat is zeker belangrijk, maar bij veel mensen zijn daarvan alleen
bepaalde punten blijven hangen. En dat zijn toch vaak de mededelingen met een
alarmerende toon, zoals de hoge boetes die kunnen worden opgelegd. Dat terwijl veel van
wat in de AVG staat ook al was geregeld in haar voorganger: de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).”
Noodzakelijkheid en proportionaliteit
Maar wat zegt de AVG dan eigenlijk wel over gegevensuitwisseling in het sociaal domein?
Volgens Van de Laar moet ook voor gegevensuitwisseling in het sociaal domein een
wettelijke grondslag zijn. Er dient eerst in de specifieke wet, bijvoorbeeld de Jeugdwet, te
worden gekeken wat daarin is opgenomen over gegevensuitwisseling. Op grond daarvan is
gegevensuitwisseling vaak mogelijk voor gerechtvaardigde doelen, als de
gegevensuitwisseling noodzakelijk en proportioneel is. “Je kunt niet zeggen: er is mogelijk
sprake van huiselijk geweld, dus politie, sociale zaken en scholen mogen direct alle
gegevens met elkaar uitwisselen. Daar worden eisen aan gesteld, en dat is niet voor niets.”
In de praktijk zijn in het kader van gegevensuitwisseling tussen ketenpartners vaak allerlei
convenanten en protocollen afgesloten op basis waarvan stapsgewijs wordt gehandeld. “In
die convenanten en protocollen zijn stappen beschreven. Bij elke stap moet worden
nagegaan: is het delen van bepaalde gegevens wel noodzakelijk om het doel te bereiken? Is
het proportioneel? Of kan het op een minder ingrijpende manier?”
Daarmee is de kous echter nog niet af. Bij elke volgende stap moet weer worden gekeken of
het delen van meer gegevens is toegestaan. En het is heel goed mogelijk dat, wanneer in die
fase bijvoorbeeld de noodzaak niet hard gemaakt kan worden, het uitwisselen van gegevens
daar strandt. Van de Laar erkent dat dat voor professionals best frustrerend kan zijn, maar
legt ook uit waarom deze voorwaarden zo belangrijk zijn. “In dit soort zaken is er vaak sprake
van vermoedens. Je hebt het gevoel dat er iets niet klopt. En in die fase is mijns inziens
terughoudendheid wel gepast. We kennen de voorbeelden uit de pers dat een vermoeden
van de buurman voorheen al voldoende was om iemand op de zwarte lijst van de
Belastingdienst te krijgen.”
Roeien met de riemen die je hebt
Maar dat betekent niet dat er niks mogelijk is. Van de Laar zegt dat er “ook in het sociaal
domein meer kan als er overduidelijk sprake is van een situatie van huiselijk geweld. Als er
dus niet alleen sprake is van vermoedens.” Volgens de advocate worden de problemen
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vooral ervaren bij de situaties daartussenin. Den Haag is zich hier inmiddels ook van bewust.
Het wetvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams), dat
binnenkort bij de Tweede Kamer wordt ingediend, moet daar verandering in brengen.
De Wams zal voorzien in een wettelijke grondslag voor het verwerken en uitwisselen van
persoonsgegevens tussen de verschillende instanties voor een gecoördineerde aanpak.
Voordat die wet in werking treedt, zullen echter nog wel enkele jaren verstrijken. “Tot die tijd
is het roeien met de riemen die je hebt.”
Maar is de AVG te star? Bemoeilijkt de verordening de aanpak van problematiek in het
sociaal domein? Uit bovenstaande blijkt dat er (terecht) eisen en restricties zijn opgenomen
aan het delen van gegevens. Het per beoogde gegevensuitwisseling bepalen van de
grondslag, het doel, de noodzakelijkheid en proportionaliteit kan als belemmerend worden
ervaren, maar dient een hoger doel: het verhinderen van het lukraak delen en combineren
van (persoons)gegevens. Maar dat wil niet zeggen dat er heel weinig mogelijk is. Het blijft
belangrijk om een evenwicht te vinden tussen gegevensuitwisseling en bescherming van
persoonsgegevens.
1. Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemeneinformatie-avg

2. Bron: https://www.movisie.nl/artikel/gegevensverwerking-sociaal-domein-blijf-reflecteren-houddoel-ogen

3. Bron: https://www.divosa.nl/onderwerpen/rechtshulp-en-sociaal-domein/samenwerken-tussenverschillende-domeinen-en-de-avg-handhaven-hoe-doe-je-dat

4. Bron: https://schiedam24.nl/nl/nieuws/gezond/privacywet-zit-aanpak-van-huiselijk-geweld-in-deweg/21511

5. Bron:
https://schiedam.notubiz.nl/document/11716425/1/Bijlage_Uitvoeringsprogramma_Zorg_en_Veilig
heid
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16. Regie terugkrijgen in wildwestsituatie online
Alexander Leeuw Bron: Binnenlands Bestuur 13 september 2022

Staatssecretaris Van Huffelen is ‘niet somber’ over de digitale opgave, ‘maar wel een beetje
pessimistisch’.
Zorg voor begrijpelijk taalgebruik, ontwikkel indien mogelijk open source en monitor continu
het slagingspercentage bij het invullen van digitale formulieren. Het zijn slechts drie punten
uit een nieuwe standaard die de stichting Digitaal Burgerschap Nederland maandag
overhandigde aan staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering, D66). Het doel is betere
dienstverlening door de overheid. De opgave de komende tijd lijkt misschien makkelijk,
vertelde Van Huffelen, maar blijkt heel moeilijk.
Optelsom
‘Tevredenheid is een optelsom’ en de stichting omarmt het uitgangspunt ‘dat je als overheid
pas tevreden mag zijn met de kwaliteit van je (digitale) dienstverlening als de burger dat ook
is’.
Volgens de Sociale Digitale Standaard is een burger bijvoorbeeld pas tevreden als die het
doel heeft bereikt en zich niet dom of gefrustreerd voelde tijdens het proces, als duidelijk is
hoe de overheid tot een beslissing is gekomen, als er vertrouwen is dat de gegevens enkel
gebruikt worden voor het beoogde doel en als er, bij problemen, eenvoudig een beroep
gedaan kan worden op iemand om te helpen.
Tijdloos
‘Leg maatschappelijk verantwoording af van (de voor- en achterkant van) je dienstverlening’,
luidt de laatste norm – nummer 51 – van de standaard. ‘De standaard wil zoveel mogelijk
een tijdloos document zijn’ en daarom is vooral gekozen voor ‘algemene uitgangspunten die
van belang zijn om te komen tot (digitale) dienstverlening die echt in dienst staat van de
burger’.
Het is ook belangrijk dat er aandacht is voor ambtenaren als gebruikers van ict-systemen,
want ze zijn afhankelijk van de systemen waar ze mee werken. ‘Ambtenaren verdienen een
gebruiksvriendelijk systeem waarvan ze vaardig en snel gebruik kunnen maken, zeker bij
telefonisch of persoonlijk contact. Zo wordt de dienstverlening aan de burger beter.’
‘Tamelijk ongereguleerd'
Online is er nog sprake van een soort wildwestsituatie, vertelde Van Huffelen in een
aansluitend gastcollege. ‘Tamelijk ongereguleerd.’ Drie hoofdzaken zijn volgens haar de
komende tijd dat iedereen mee kan doen, dat mensen de regie terugkrijgen over hun eigen
leven en zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen in de digitale wereld.
‘Die thema’s klinken best wel simpel’, erkent de staatssecretaris, maar ‘in de praktijk blijkt
natuurlijk dat het ongelooflijk ingewikkeld is’. De wildwestsituatie moet worden gecontroleerd.
‘En ik ben daar niet somber over, maar wel een beetje pessimistisch. Want het is echt wel
ongelooflijk veel werk om dat voor elkaar te krijgen. En het is de vraag of ons dat in alle
opzichten zal lukken.’
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17. CPB: armoede daalt door koopkrachtplannen kabinet
Adriaan de Jonge
Bron: Binnenlands Bestuur 20 september 2022

De armoede daalt in 2023 tot onder het niveau van 2021, verwacht het CPB, maar dat komt
vooral door tijdelijk beleid.

© ANP (Patricia Rehe)

Dankzij een historisch koopkrachtpakket van 17 miljard euro gaan de armste huishoudens er
volgend jaar flink op vooruit, volgens doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Daarmee
wordt het verlies aan koopkracht van dit jaar voor hen meer dan gecompenseerd. Dat geld
echter niet voor alle andere inkomensgroepen.
Flinke klap
Al eerder was bekend dat de koopkracht in 2022 een flinke klap krijgt. Het gemiddelde
huishouden gaat er maar liefst 6,8 procent op achteruit. De maatregelen die het kabinet in de
Miljoenennota aankondigt, zorgen in 2023 voor een verbetering van de koopkracht van 3,9
procent. Het verlies van 2022 wordt dus maar deels gecompenseerd. Dat blijkt uit de Macro
Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB).
Gecompenseerd
Voor de laagste inkomensgroepen is dat beeld echter anders. Die gaan er dit jaar weliswaar
5,3 procent op achteruit, maar kunnen volgend jaar een plus van 7,4 procent verwachten.
Voor hen wordt de klap van de opgelopen inflatie dus wel volledig gecompenseerd. Voor
uitkeringsgerechtigden is de groei nog een stuk groter. Voor hen geldt dat ze dit jaar 1,9
procent aan koopkracht verliezen, maar er volgend jaar 8,5 procent bij krijgen.
Tijdelijk
Dat betekent ook dat er naar verwachting in 2023 minder mensen in armoede leven dan in
2021. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, loopt in 2022 op tot 6,7 procent
van de bevolking, maar daalt in 2023 tot 4,9 procent. Eerder was juist een stijging tot 7,6
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procent voorspeld. Het CPB merkt wel aan dat deze effecten vooral voortkomen uit tijdelijk
beleid. Als dat niet wordt voortgezet, dan zal in 2024 de armoede weer stijgen en de
koopkracht dalen.
'Het koopkrachtpakket geeft vooral huishoudens met de laagste inkomens tijdelijk
verlichting'
Pieter Hasekamp, directeur CPB

Historisch
Prinsjesdag 2022 stond in het teken van de koopkrachtcrisis als gevolg van de sterk
gestegen energieprijzen. Koning Willem-Alexander opende zijn troonrede met het
onderwerp, en ook minister Kaag van Financiën begon haar toespraak aan de Tweede
Kamer met een verwijzing naar de hoog opgelopen inflatie. Ze noemt het maatregelenpakket
'historisch in omvang'.
Energietoeslag
In totaal wordt er 17 miljard euro gestoken in het stutten van de koopkracht. Daarvan is zo'n
12 miljard bestemd voor tijdelijke maatregelen. De energietoeslag van 1300 euro voor
minimahuishoudens, die via gemeenten wordt uitgekeerd, wordt in 2023 voortgezet. Ook
gaan de zorgtoeslag en het kindgebonden budget omhoog, en blijven de brandstofaccijnzen,
net als dit jaar, verlaagd.
Minimumloon
De overige 5 miljard euro gaat naar structurele maatregelen. Zo wordt het minimumloon met
10 procent verhoogd. Dat betekent dat de gekoppelde uitkeringen, waaronder de AOW en de
bijstand, met hetzelfde percentage stijgen. Daarnaast gaat de arbeidskorting omhoog en het
tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting omlaag. Ook de huurtoeslag wordt
blijvend verhoogd.
Niet iedereen
'Het koopkrachtpakket geeft vooral huishoudens met de laagste inkomens tijdelijk
verlichting', zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. Het CPB onderzocht met een
zogenaamde stresstest hoeveel huishoudens door blijvend hoge energieprijzen in geldnood
zouden kunnen komen. Het blijkt dat het beleid uit de Miljoenennota zorgt voor bijna een
halvering van het aantal huishoudens met risico op betalingsproblemen. 'Tegelijk laat onze
stresstest zien dat niet iedereen wordt bereikt, zeker niet als de gasprijs nog hoger uitpakt',
aldus Hasekamp. 'Vooral huishoudens met een hoog energieverbruik en een inkomen net
boven het sociaal minimum lopen risico op financiële problemen.'
Plafond
In de doorrekeningen van het CPB is nog niet meegenomen dat er in 2023 mogelijk een
prijsplafond komt voor energie. Ook dat maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend, maar de
details daarvan moeten nog worden uitgewerkt. Het prijsplafond is een tijdelijke maatregel
die geldt vanaf 1 januari 2023 tot het einde van het jaar. Een gemiddeld huishouden
bespaart daarmee 2280 euro op jaarbasis, verwacht het kabinet – hoewel die schatting
'omgeven met onzekerheden' is.
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Gemiddeld verbruik
Het prijsplafond zou betekenen dat elk huishouden een standaard maximumbedrag betaalt
voor gemiddeld energieverbruik. Voor al het verbruik daar bovenop, wordt wel de marktprijs
betaald. Zo blijft er een prikkel bestaan om energie te besparen. Hoeveel het prijsplafond de
overheid gaat kosten, is nog onduidelijk. Wel kan de 5,4 miljard euro worden ingezet die
bedoeld is voor de verlaging van de energiebelasting, want die kan worden geschrapt als het
prijsplafond inderdaad doorgaat. Ook rekent het kabinet op een bijdrage uit Brussel, want de
Europese Commissie heeft aangekondigd geld op te halen bij energieproducenten die
profiteren van de hoge energieprijzen. Die middelen kunnen vervolgens worden ingezet om
de energierekening voor consumenten te verlagen.

18. Koopkrachtpakket is te weinig, te laat
Adriaan de Jonge 21 september 2022

Het kabinet plakt pleisters, maar laat de structurele oorzaken van ongelijkheid ongemoeid,
klinkt de kritiek op de Miljoenennota.

Minister Sigrid Kaag van Financiën (links) en PvdA-Kamerlid Attje Kuiken − ANP / Phil Nijhuis

Het miljardenpakket aan koopkrachtmaatregelen geeft lucht, met name aan de armste
Nederlanders. Wel komen de reparaties nogal laat, en bieden ze weinig perspectief op een
structurele versterking van de bestaanszekerheid. Die kritiek uitten verschillende
belangenverenigingen, bestuurders en politici in reactie op de Miljoenennota 2023.
Tijdelijk
Het kabinet kwam op Prinsjesdag 2022 met een ongekend groot pakket aan maatregelen om
de dalende koopkracht te dempen, vooral voor de laagste inkomens. Het grootste deel van
de 17 miljard euro die het kabinet daarvoor uittrekt, gaat echter naar tijdelijke maatregelen.
Voor een structurele verbetering van de inkomenspositie van de armste groep Nederlanders
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is meer nodig, vindt Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, de vereniging voor gemeentelijk
directeuren in het sociaal domein.
Crisismaatregelen
'Dit gigantische bedrag aan koopkrachtreparaties, waarvoor overigens alle waardering, is niet
meer dan een set crisismaatregelen voor de korte termijn om de ergste nood te lenigen',
schrijft Dannenberg. 'Punt is dat het fundament onder bestaanszekerheid in onze
samenleving is afgebrokkeld. We moeten zien te voorkomen dat we als samenleving van
crisis naar crisis hollen. We moeten stoppen met ons systeem op onderdelen te repareren,
maar fundamenteel op orde brengen.'
'Er wordt niks gedaan om de fundamentele oorzaken van de scheefgroei in de
samenleving aan te pakken.'
Tuur Elzinga, voorzitter FNV

Bestaanszekerheidsagenda
De verhoging van het minimumloon en de gekoppelde uitkeringen met 10 procent is wat
Dannenberg betreft wel goed nieuws. Dat is 'een meer structurele maatregel waar we als
Divosa al lange tijd voor pleiten', aldus Dannenberg. Toch is er meer nodig. Divosa pleit voor
een 'bestaanszekerheidsagenda', waarin niet alleen inkomen, maar ook wonen,
kansengelijkheid en gezond leven verankerd zijn.
Deltaplan
Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht (werk en inkomen, CDA), doet een vergelijkbare
oproep. 'Er moet een deltaplan bestaanszekerheid komen', zei hij dinsdag tegen de NOS.
Dat houdt onder meer in dat het kabinet aan de slag moet met een hervorming van de
arbeidsmarkt, waardoor werken meer gaat lonen. Ook moet de verduurzaming van huizen
sneller, wat Heijkoop betreft.
Scheefgroei
Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV, vindt dat het kabinet 'een historisch pakket aan
pleisters plakt', maar de wortels van armoede niet uitroeit. 'Er wordt niks gedaan om de
fundamentele oorzaken van de scheefgroei in de samenleving aan te pakken.' De verhoging
van het minimumloon met 10 procent is volgens Elzinga te weinig. Het minimumloon moet
volgens hem zo snel mogelijk naar 14 euro per uur.
'Dit kabinet is te laat en komt met te weinig'
PvdA-Kamerlid Henk Nijboer

In de kou
Elzinga vindt bovendien dat het kabinet 'rijkelijk laat' komt met de koopkrachtreparaties. Een
vergelijkbaar geluid komt vanuit het Leger des Heils, dat vreest dat het steunpakket niet
genoeg zal zijn om een 'zware winter voor een grote groep Nederlanders' te voorkomen. De
maatregelen treden immers grotendeels pas in 2023 in werking. 'Wij verwachten dat veel
mensen deze winter letterlijk in de kou zitten', zegt bestuursvoorzitter Harm Slomp.
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Tegenbegroting
'Dit kabinet is te laat en komt met te weinig', reageert PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. 'De rijken
worden rijker, terwijl heel veel gezinnen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, óók
gezinnen die zich voor deze energiecrisis prima wisten te redden.' PvdA en GroenLinks
hebben een tegenbegroting opgesteld waarin nog meer miljarden worden uitgegeven dan
kabinet-Rutte IV doet. Zo moet het minimumloon omhoog naar 14 euro per uur, moet het
openbaar vervoer goedkoper worden en de huren van tochtige huizen worden verlaagd. Ook
willen de linkse oppositiepartijen een eenmalige uitkering van 800 euro voor iedereen die
zorgtoeslag krijgt. Het geld voor die uitgaven wordt opgehaald door de belastingen voor
vermogenden en bedrijven op te schroeven.

19. Kabinet trekt dure lessen uit asielcrisis
Yvonne Jansen 21 september 2022

Het COA krijgt de komende jaren meer structurele financiering.

Asielzoekers in provisorisch onderkomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel (24 augustus
2022) − ANP / Sem van der Wal

Het kabinet trekt lessen uit het recente verleden van de asiel- en migratiecrisis en stelt een
recordbedrag beschikbaar. Na instroompieken werden tot voor kort de capaciteit en
personele omvang van betrokken organisaties snel afgebouwd. Dat wil het kabinet voortaan
anders doen, met een ‘stabiele financiering’ voor de uitvoering.
Grootste post
Migratie blijkt de grootste post in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid
(JenV), na de politie. In totaal wordt 4,2 miljard euro uitgetrokken voor de opvang van alles
wat met asiel en migratie te maken heeft. Zo'n 1,9 miljard euro gaat naar de zogeheten
asielketen – middelen voor de opvang van ontheemde Oekraïners zitten daar niet bij
inbegrepen.
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Asieldeal
In de zogeheten ‘asieldeal’ van eind augustus was al 740 miljoen euro extra uitgetrokken
voor huisvesting, opvang en inburgering tot 2027. In begroting is dat bedrag met ruim een
kwart verhoogd naar ruim een miljard euro. Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
is ongeveer een half miljard euro gereserveerd, gebaseerd op het ‘huidige productieniveau’.
Dit in de hoop personeel langer vast te houden en de verstopping van het systeem op te
lossen.
Structureel
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
en Nidos (de stichting die alleenstaande minderjarige vreemdelingen begeleidt) mogen
eveneens op structurele financiering rekenen, ook wanneer de aantallen in de migratieketen
teruglopen. Bij het COA gaat het om 1,2 miljard euro in 2022, bijna een verdubbeling ten
opzichte van vorig jaar.
Oekraïne
Vooralsnog houdt het kabinet rekening met opvang van 75.000 Oekraïense ontheemden.
Voor de opvang van deze oorlogsvluchtelingen wordt ruim 2,1 miljard euro gereserveerd.
Met het Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen wil JenV gemeenten compenseren
voor de kosten van noodopvangplekken en andere verstrekkingen. Een deel van de
middelen is met een zogeheten ‘kasschuif’ naar voren gehaald en wordt nog in 2022
uitgekeerd (ruim 250 miljoen euro). Maar het overgrote deel staat genoteerd voor 2023 (ruim
2,1 miljard euro). Voor de periode daarna wordt een nieuwe regeling uitgewerkt.
Coördineren
Het ministerie reserveert verder geld voor kosten die de GGD, de veiligheidsregio’s en
gemeenten maken voor het coördineren van de opvang van Oekraïners. Bijvoorbeeld voor
medische zorg, kosten voor regie en coördinatie en voor tolken. Bij reguliere asielzoekers
worden die door COA betaald.
Weigergemeenten
‘Om op de langere termijn tot een stabiel, wendbaar en duurzaam stelsel van asielopvang te
komen wordt gewerkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om asielopvang mogelijk te
maken’ aldus het kabinet. Zo hoopt het een eind te maken aan de onwil van
‘weigergemeenten’. Alle gemeenten hebben voortaan de wettelijke taak te zorgen voor ‘een
humane en duurzame opvang van asielzoekers.’
Minderjarig
Voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) is 40 miljoen euro
vrijgemaakt. Jonge asielzoekers melden zich steeds vaker in Ter Apel. Zij moeten eigenlijk
worden opgevangen op speciale opvanglocaties, maar door de verstopping aan de poort
blijven zij langer in Ter Apel dan de bedoeling is. Begeleiding van amv’s is opgetrokken tot
en met de leeftijd van 21 jaar. Gemeenten hebben kosten die ze maken voor amv’s jaren uit
eigen zak betaald.
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Overlastgevers
Sommige gemeenten klagen over overlast door asielzoekers. Het kabinet heeft besloten de
aanpak van deze groep te intensiveren, samen met gemeenten, politie, het OM en andere
partijen in de migratieketen. Voor het aanpakken van de grootste overlastgever is structureel
15 miljoen euro vrijgemaakt. Voor kansarme asielaanvragers (‘veilige-landers’ en zogeheten
‘Dubliners’) komen er aparte opvanglocaties. Nog eens 15 miljoen extra gaat naar de Dienst
Terugkeer en Vertrek, die met een gespecialiseerd team overlastgevers moet gaan uitzetten.
Kwaliteit
Vluchtelingenwerk vindt dat het kabinet het accent onevenredig legt op nood- en
crisisopvang. ‘Maar voor vluchtelingen is de opvangcrisis niet opgelost als ze van Ter Apel
naar een tent, gymzaal of evenementenhal worden gebracht. Meer dan 18.000 vluchtelingen
en asielzoekers worden op dit moment opgevangen in locaties die niet geschikt zijn voor
langdurige bewoning. Een kabinet dat écht verantwoordelijkheid neemt geeft meer prioriteit
aan de kwaliteit van de opvang’, aldus de organisatie.
.

20. Prinsjesdag: Plannen sociaal domein 2023
Bron: Rijksoverheid 20 september 2022

Armoede en schulden








Het kabinet streeft ernaar om in 2023 zoveel mogelijk mensen de weg naar passende
ondersteuning te laten vinden. Hierbij moeten mensen kunnen rekenen op een solide
beslagvrije voet, bij samenloop van incasso- en beslagactiviteiten moeten partijen
beter samenwerken om schulden te signaleren en verergering te voorkomen. Met de
Rijksorganisaties maakt het kabinet er werk van om te komen tot één gezamenlijke
betalingsregeling als er schulden bij meerdere organisaties zijn. In 2023 zet het
kabinet stappen om schuldhulpverleningstrajecten te verkorten en de doorstroming
naar de wettelijke schuldsanering te verbeteren. Het kabinet wil daarnaast de
opstapeling van schulden tegengaan door een maximum te stellen aan verhogingen
en rente en incassokosten.
Het kabinet gaat aan de slag met de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden.
Hiervoor wordt een interdepartementaal en interbestuurlijk programma gestart,
waarbij de behoeften van mensen centraal worden gesteld. De aanpak bestaat uit
een groot aantal acties, initiatieven en maatregelen op diverse terreinen. V oor het
programma wordt ruim € 100 miljoen uitgetrokken.
Om stapeling van sociale en maatschappelijke problemen te voorkomen wordt door
het kabinet incidenteel € 200 miljoen extra beschikbaar gesteld. De middelen zijn
bestemd voor enerzijds gerichte tegemoetkomingen (zoals bijzondere bijstand,
voedselbanken, initiatieven die deelname van kinderen aan school en samenleving
financieel borgen) en anderzijds voor extra capaciteit, snelheid en effectiviteit in de
schuldhulpverlening.
Het kabinet zet in op het faciliteren van lokale coalities van partijen dicht om mensen
heen, die dreigende of beginnende geldzorgen kunnen signaleren, het gesprek
hierover aangaan en ondersteuning bieden of doorverwijzen naar de juiste hulp.
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Inburgering






Het nieuwe inburgeringsstelsel is ingegaan op 1 januari 2022. Met de invoering van
deze wet start de inburgering sneller, wordt een hoger taalniveau gevraagd en wordt
maatwerk en begeleiding geboden door gemeenten. Het kabinet houdt goed in de
gaten of het nieuwe stelsel werkt zoals het moet en heeft daarbij ook volop aandacht
van inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2013.
In 2021 is er een verkenning uitgevoerd naar verbetermogelijkheden binnen de Wet
inburgering 2013, waarbij ook is gekeken naar het wegnemen van een aant al
hardheden in wet- en regelgeving. Een deel van de aanpassingen voortkomend uit
het verbeterplan Wet inburgering 20213 zal naar verwachting op 1 januari 2023 in
werking treden. Het gaat daarbij onder meer om een versoepeling van de
ontheffingsmogelijkheden voor moeilijk lerende jongeren. De extra kosten voor DUO
worden gefinancierd vanuit de reeds beschikbare middelen voor het verbeterplan Wet
inburgering 2013.
Voor de onderwijsroute worden opties verkend voor een structurele inbedding binnen
het inburgeringsstelsel. Tot en met 2025 wordt aan gemeenten gevraagd conform de
huidige regelgeving de onderwijsroute aan te bieden. Hiervoor wordt vanaf 2023 tot
en met 2025 cumulatief € 35 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Inkomen










Ook in 2023 stelt het Rijk € 1,4 miljard beschikbaar zodat gemeenten huishoudens tot
120 procent van het sociaal minimum een energietoeslag van 1300 euro uit kunnen
keren. Hiermee worden deze huishoudens ondersteund bij het opvangen van de
hogere energieprijzen. Bovendien stelt het kabinet € 35 miljoen beschikbaar om
studenten in ernstige financiële problemen als gevolg van de hoge energierekening
tegemoet te komen. De energietoeslag is onderdeel van het grotere pakket om de
koopkracht van lagere inkomens te ondersteunen.
Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond invoeren voor gas en
elektriciteit. Vanaf 1 november kan het termijnbedrag door middel van een
tussenoplossing al omlaag.
Het kabinet wil werken lonender maken en het bestaansminimum verstevigen. Dit
betekent dat het minimumloon per 1 januari 2023 wordt verhoogd van 7,5 procent
naar 8,05 procent. Inclusief de reguliere indexatie stijgt het minimumloon per 1 januari
2023 dan in totaal met 10,15 procent.
Om de bestaanszekerheid te versterken, wil het kabinet het sociaal minimum elke vier
jaar herijken om vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in
de samenleving. De eerste stap is dat een onafhankelijke commissie sociaal minimum
aan de slag gaat en presenteert in 2023 haar eindrapport.
Er zijn verschillende verbeteringen aan de Participatiewet in voorbereiding. Het
wetstraject om de kostendelersnorm te wijzigen in de Participatiewet is inmiddels in
gang gezet. Dit loopt mee in het wetsvoorstel Breed offensief. Op 5 juli 2022 heeft de
Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Breed Offensief. Inwerkingtreding
van dit wetsvoorstel is, na behandeling en goedkeuring door de Eerste Kamer, per 1
januari 2023 voorzien. De overige verbeteringen worden de komende periode nader
uitgewerkt in twee sporen. Doel van het eerste spoor is om ruimte te genereren om in
de uitvoering de ondersteuning vanuit de wet meer toe te kunnen spitsen op de
situatie van de bijstandsgerechtigde. Waar nodig zal hiervoor wetgeving worden
aangepast, maar gelijktijdig zullen verbeteringen in de praktijk en uitvoering
aangebracht worden. In het tweede spoor, dat gelijktijdig wordt opgepakt met andere
ministeries, gemeenten, de SVB, de sociaal ontwikkelbedrijven en andere
betrokkenen, ligt de focus op versterken van bestaanszekerheid in brede zin,
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perspectief en integraliteit met aanpalende wetgeving in het sociaal domein, en
handhaving. Volgend jaar zal het zwaartepunt zijn van het voorbereiden en
doorvoeren van de verbeteringen. Streven is om deze verbeteringen waar wetgeving
voor nodig is per 1 januari 2024 in te voeren.
Het macrobudget voor Participatiewet uitkeringen is structureel met € 40 miljoen
verhoogd zodat mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken een groter
gedeelte van hun inkomen kunnen behouden. Voor de overige voorstellen uit het
Breed Offensief is incidenteel € 53 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is na overleg
met gemeenten reeds € 42 miljoen ingezet. Over de resterende middelen vindt nog
overleg plaats met gemeenten om tot een doelmatige besteding te komen.

Jeugd


Het kabinet geeft in 2023 verder uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd. Deze
agenda moet, naast een kwalitatieve verbetering van de jeugdzorg en een beter
werkend jeugdzorgstelsel, leiden tot een beheersing van de uitgaven voor jeugdzorg.
Het kabinet hanteert hierbij de uitspraak van de Commissie van Wijzen van mei 2021
als uitgangspunt. Het kabinet stelt voor 2023 incidenteel € 1,454 miljard extra
beschikbaar voor de jeugdzorg. Hierbij gaat het kabinet er vanuit dat gemeenten
inzetten op besparingsmaatregelen voor een bedrag van € 374 miljoen op de
jeugdzorguitgaven in 2023.

Naleving


Het kabinet is gestart met het herijken van het handhavingsinstrumentarium van d e
uitkeringswetten, ook wel bekend als de Fraudewet. Enerzijds worden mensen beter
geïnformeerd ter voorkoming van overtredingen, anderzijds past het kabinet het
wettelijk kader aan waardoor recht wordt gedaan aan individuele situaties. Dit leidt
naar verwachting in 2023 tot een wetsvoorstel.

Werk en participatie






Gemeenten krijgen € 8 miljoen in 2023 voor het ondersteunen naar werk van
schoolverlaters met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het gaat om
jongeren zonder startkwalificatie uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs of door voortijdige schooluitval en jongeren uit het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) met nadruk op niveau 1/entree en 2 in de beroepsopleidende
leerweg.
Het kabinet heeft de Tweede Kamer op 7 juli 2022 geïnformeerd over de resultaten
banenafspraak 2021 en de gesprekken over de toekomst van de banenafspraak.
Daarin zijn enkele vervolgafspraken aangekondigd om de banenafspraak te
verbeteren en de inzet van de overheidswerkgevers te verstevigen. Het wetsvoorstel
vereenvoudigde banenafspraak gaat naar UWV en Belastingdienst voor het
actualiseren van de uitvoeringstoetsen. Op basis van onder andere de
uitvoeringstoetsen zal het kabinet een definitief besluit nemen over het al dan niet
indienen van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
Het kabinet wil de leer- ontwikkelcultuur op de werkvloer versterken. Daarom komen
er leerrechten voor praktisch geschoolden en krijgt de STAP-regeling een
aanvullende € 500 miljoen (over 4 jaar) specifiek voor mensen met maximaal een
MBO-4 diploma.
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Veel werkgevers zoeken personeel, tegelijkertijd bestaat er een flinke tweedeling
tussen mensen die een vast en een flexibel contract hebben. De risico’s van flexibele
contracten liggen bij werkenden. Daarom schaft het kabinet de oproepcontracten af,
behalve voor scholieren en studenten. Ook pakt het schijnzelfstandigheid aan en
komt er een certificeringsplicht voor uitzendbureaus.

Wmo




Een eerlijkere eigen bijdrage is noodzakelijk om de aanzuigende werking van de
huishoudelijke hulp te remmen en de (financiële) druk op Wmo-voorzieningen in
brede zin te verminderen. Zo blijven zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo
beschikbaar. Deze maatregel uit het coalitieakkoord vergt een wetswijziging die
momenteel wordt voorbereid en gaat in op 1 januari 2025.
Om het Wmo-toezicht sneller te verbeteren en de Wmo-toezichthouder een
duidelijkere taakomschrijving mee te geven, worden in 2023 de randvoorwaarden
voor de Wmo-toezichthouder geborgd in wet- en regelgeving. Daarnaast wordt
onderzocht in hoeverre het wenselijk is het toezicht te organiseren op regi onaal
niveau.

Voor meer informatie over de Rijksbegroting 2023 verwijzen wij u door naar de website van de
Rijksoverheid.

21. Nederlanders voor genereuze bijstand, maar mét
sollicitatieplicht
Bron: Universiteit Leiden 23 september 2022

Nederlanders denken positief over bijverdienen en giften in de bijstand, maar vinden het dan
wel belangrijk dat bijstandsontvangers de plicht hebben om te solliciteren. Dat blijkt uit een
onderzoek naar hoe Nederlanders denken over de inrichting van de bijstand.

Pagina 38 van 43
In 2021 kwam een vrouw in het nieuws die 7000 euro aan bijstand moest terugbetalen omdat
zij boodschappen van haar ouders had gekregen. Dat leidde tot veel verontwaardiging in het
land: de menselijke maat moest terugkeren in het bijstandsbeleid, om dit soort situaties in de
toekomst te voorkomen.
Om meer te weten te komen over deze menselijke maat, bracht een groep onderzoekers in
kaart hoe een representatieve groep van 2000 Nederlanders denkt over de toekomstige
inrichting van de bijstand. Het onderzoek is uitgevoerd door Marion Collewet, Kim
Fairley, Olaf van Vliet (Universiteit Leiden), Marike Knoef (Universiteit Leiden/Tilburg
University) en Roselinde Kessels (Universiteit Maastricht) en is gepubliceerd in het
economische vakblad Economisch Statistische Berichten.
Wenselijkheid
De respondenten kregen eerst achtergrondinformatie over de huidige bijstandsregeling.
Vervolgens kregen ze acht sets van twee beleidspakketten te zien, waarna de deelnemers
honderd punten moesten verdelen over de twee pakketten afhankelijk van hoe wenselijk ze
de regelingen vonden.
Pakketten waarin een sollicitatieplicht was opgenomen, kregen gemiddeld veel meer punten
dan identieke pakketten zonder sollicitatieplicht. Scenario’s waarbij bijstandsontvangers een
tegenprestatie moeten leveren waren populairder dan pakketten waarbij dat niet hoeft. Ook
vonden de respondenten het wenselijk dat bijstandsgerechtigden mogen bijverdienen en
giften mogen ontvangen.
Open voor hogere bijstand
Tot slot staan Nederlanders open voor een hoger besteedbaar inkomen voor
bijstandsgerechtigden. Maar het idee dat Nederlandse huishoudens daar meer belasting
voor moeten betalen, wordt dan weer negatief beoordeeld. Als het gaat om de
sollicitatieplicht zijn Nederlanders wel bereid om te betalen voor de uitvoeringskosten
daarvan.
De onderzoekers concluderen dat Nederlanders een voorkeur hebben voor een
Scandinavisch model: een hoog besteedbaar inkomen met een activeringsbeleid. Deze
voorkeur komt voor een groot deel overeen met het huidige bijstandsbeleid en met het
voornemen van het kabinet om meer ruimte te maken voor giften en bijverdienen, maar er is
een belangrijke uitzondering: Nederlanders zijn het niet eens met de wettelijke sanctie van
100 procent van de uitkering wanneer een bijstandsgerechtigde niet aan de verplichtingen
voldoet. Dit geeft volgens de onderzoekers aanleiding om de Participatiewet op dat punt te
herzien.
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22. Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog
Bron: Rijksoverheid 23 september 2022

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969
een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1
januari 2023, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, in één keer omhoog met 10,15%.
De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid mee ingestemd.

Door de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 8,05% komt het
minimumloon (samen met de reguliere halfjaarlijkse indexatie, op basis van de
contractloonstijging) per 1 januari 2023 uit op €12,40 bruto per uur bij een 36-urige
werkweek. Dat is een totale stijging van 10,15%. Het kabinet had eerder dit jaar al besloten
om alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en de
Wajong, mee te verhogen. Hierdoor heeft de minimumloonsverhoging ook positieve
gevolgen voor het inkomen van uitkeringsgerechtigden en AOW’ers.
Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen
van Nederlanders, heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten om het minimumloon in één
keer te verhogen. Dat is nodig om mensen met lagere en midden inkomens perspectief te
bieden en ze weerbaarder te maken tegen (eventuele) financiële tegenslagen. Het kabinet
verwacht dat er een overloopeffect zal zijn, waardoor ook werknemers met een inkomen vlak
boven het minimumloon hier profijt van zullen hebben.
De aanpassing van het minimumloon kan vanwege de bijzondere omstandigheden worden
geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in plaats van een wetswijziging.
Een AMvB kan sneller worden gerealiseerd en betekent ook dat alle aan het minimumloon
gekoppelde uitkeringen, zoals de bijstand en de Wajong, automatisch meestijgen.
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Wettelijk minimumuurloon
Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer
die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt.
Om dit te veranderen dienden de PvdA en GroenLinks eerder een initiatiefwetsvoorstel in
voor een wettelijk minimumuurloon. Dit voorstel is door het kabinet omarmd in het
coalitieakkoord en recentelijk in de Tweede Kamer aangenomen. Daardoor zal er per 1
januari 2024 sprake zijn van een wettelijk minimumuurloon. Dat betekent dat het
minimuurloon vanaf dat moment hetzelfde is, ongeacht de lengte van de werkweek.

23. Samen werken aan een droom in Sittard-Geleen: van bijstand
naar eigen baas
Door: Geertjan Claessens Bron: dagblad de Limburger 27 september 2022

Sociale coöperatie Vidi is uit de startblokken, om mensen uit de bijstand te halen door ze te
helpen hun eigen zaak te starten. Dat lukt beter door samen te werken.

(Vlnr.) projectleider Marie-José Meijs, Christopher Ikembasi en Marlou Donner tijdens hun wekelijkse
meeting bij Sjoenk in Geleen. © Rob Oostwegel

Rond de tafel zitten vier heel verschillende mensen in levendig gesprek, met allemaal
dezelfde droom: eigen baas zijn. Om hier te komen hebben ze een lange weg afgelegd, en
om hun droom waar te maken zullen ze nog een hele reis moeten maken. Die weg leggen ze
grotendeels samen af, om verder te kunnen komen. Dat is het idee achter sociale coöperatie
Vidi, die dit jaar uit de startblokken ging vanuit Sjoenk in Geleen. Dit jaar wil de ‘afdeling’
Geleen groeien naar tien deelnemers, volgend jaar hoopt projectleider Marie-José Meijs in
Sittard een tweede even grote loot te laten groeien.
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Lees ook: Hulp voor mensen in Sittard-Geleen in bijstand die eigen bedrijf willen opzetten,
met behoud van uitkering
Als ondernemerscoach helpt Meijs haar kwartet met het opzetten van een goed onderbouwd
bedrijfsplan en het leggen van contacten om opdrachten te werven. Zodat ze uiteindelijk uit
de bijstand komen. Even belangrijk zijn de tips die de vier elkaar geven. Samen optrekken
helpt hen drempels te overwinnen. Zoals Jos van Galen, de enige Sittardenaar in het
gezelschap. Onlangs ging hij naar een netwerkbijeenkomst. „Ik werkte altijd alleen en dacht:
wat moet ik daar? Maar gelukkig waren zij er ook allemaal. Dat gaf me veel steun”, zegt hij.
Van Galen werkt al tientallen jaren als ontwerper, maar zag zijn zaak meermaals stranden.
„Nu gaat het lukken. Niet meer kopje-onder gaan, maar blijven drijven. Ik zat altijd maar in
m’n eentje tot ’s avonds laat te werken en was vaak moe. Nu ben ik hier om negen uur en
voel me fit.”
De tafelgesprekken op dinsdagochtend helpen Jos nieuwe paden in te slaan. Net als Marlou
Donners. Ze werkte lange tijd als personeelsconsulent en coach, maar viel uit door een
combinatie van problemen. Door vrijwilligerswerk bij Zuyderland vond ze haar kracht terug.
„Ik nam taken op me buiten het normale onbetaalde werk. Dat daagde me uit.” Bij een
bijeenkomst met vrijwilligers kwam ze in gesprek met CDA-wethouder Judith Bühler, die het
initiatief nam voor de coöperatie. Waarna ze zich aanmeldde.
Lees ook: Meer stages en werkplekken in Sittard-Geleen voor mensen die een steuntje in
de rug nodig hebben
Nu wil ze als HRM-adviseur aan de slag, zonder zoals vroeger van hot naar her te rennen.
Meijs helpt haar op tijd af te remmen. Hoe belangrijk dat is weet de projectleider uit eigen
ervaring. Ze kreeg tot twee keer toe een burn-out door te veel hooi op haar vork te nemen.
En is vastberaden het nu anders te gaan doen. Daarbij houdt ze de deelnemers een spiegel
voor: „eigen baas zijn betekent niet tachtig uur per week werken, maar focussen op wat echt
belangrijk is, ook privé.”
De vier deelnemers zijn nog aspirant-lid. De eerste die de stap naar volwaardig lidmaatschap
kan maken is Christopher Ikembasi. Hij mag het bedrijfsplan voor zijn
bedrijfsconsultantsbureau komende maand presenteren aan het bestuur van Vidi, dat
bestaat uit vijf ondernemers. Als die het goedkeurt is de van oorsprong Nigeriaan ‘binnen’.
Hij is optimistisch: „Het gaat me lukken. Met de juiste mensen om me heen kom ik er.”

24. Inwoners denken mee over toekomst
Door Marjolein Welling bron: dagblad de Limburger 28 september 2022

Inwoners en ondernemers van Sittard-Geleen mogen meedenken over hoe de leefomgeving
van de gemeente er in 2030 concreet uit moet komen te zien, onder meer op het gebied van
klimaat, wonen en werken.
Sittard-Geleen
Met de input wordt de Toekomstvisie 2030 verder concreet gemaakt. Deze visie is vorig jaar
opgesteld en beschrijft dat Sittard-Geleen over acht jaar een inclusieve gemeente moet zijn,
die ondermeer aantrekkelijker is voor jongeren, arbeidskansen creëert voor iedereen en
focust op hergebruik van materialen. Ook het klimaatbestendiger maken van de gemeente
staat hoog op de agenda, onder meer door het aanleggen van meer groen.
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Nu de Toekomstvisie helder is, wordt onderzocht hoe deze ambities omgezet kunnen
worden in acties om de leefomgeving te verbeteren. Deze worden gebundeld in de
Omgevingsvisie, waarbij de gemeente vooral de gemeenschap zelf aan het woord laat.
Daarom vraagt de gemeente nu aan ondermeer inwoners, bedrijven en organisaties wat en
op welke manier het anders zou kunnen in de leefomgeving. Dit kan door middel van
meedenksessies en via de site https://www.metsittardgeleen.nl/
Samen denken we na over hoe we onze gemeente zo kunnen inrichten dat het er goed
wonen, werken, leren en ontspannen is zegt Cas Denissen, strategisch adviseur ruimte bij
de gemeente. Daar verzamelen we niet alleen nu informatie voor, we zullen dit ook met de
gemeenschap evalueren en eventueel onze doelen bijstellen.
Een van die doelen kan zijn hoe we de leegstand in Geleen kunnen aanpakken, vult
Denissen aan. Wellicht kun je hier denken aan het bouwen van meer woningen voor
jongeren, waardoor er meer leven in de stad komt en je een nieuw publiek aantrekt.
Ook zouden we kunnen kijken naar hoe we meer ruimte kunnen creëren om water weg te
laten stromen, zoals we in het Stadspark in Sittard al hebben toegepast. De definitieve
Omgevingsvisie wordt begin 2024 vastgesteld

25. Doorsnee Nederlander verbruikt veel meer dan energieplafond
Door Chris Broesder: dagblad de Limburger 29 september 2022

Een aanzienlijke meerderheid van de Nederlandse huishoudens (77 procent) verbruikt meer
elektriciteit dan het voorgestelde energieplafond. Ook voor gas geldt, dat 65 procent van de
huishoudens niet onder het plafond vallen. Dit concludeert energiebedrijf Zonneplan uit de
recente gegevens van zes regionale netbeheerders.
Maastricht
Zoals het er nu uitziet, wordt het energieplafond vastgesteld op 2400 kilowattuur en gas op
1200 kuub.
Dubbele
Wat gas betreft zitten veel Nederlanders nog wel in de buurt van het plafond. Ruim 57
procent verbruikt niet meer dan 1500 kuub per jaar, terwijl 20 procent boven de 2000 kuub
uitkomt
Voor elektriciteit ligt dat anders. Slechts 15 procent van de huishoudens verbruikt tussen de
2000 en 2500 kilowattuur, waarbinnen het prijsplafond valt. Bijna 74 procent verbruikt echter
meer dan 2500 kilowattuur, waarbij 18 procent zelfs meer dan 5000 kilowattuur verbruikt. Dat
is het dubbele van de plafondwaarde.
Slimme meter
Volgens een woordvoerder van Zonneplan is het maar de vraag in hoeverre huishoudens
zich hiervan bewust zijn. Veel Nederlanders zien pas hoeveel ze verbruikt hebben als ze aan
het eind van het jaar de eindafrekening ontvangen. En dan is het nog maar de vraag hoeveel
van ons daar überhaupt naar kijken. De slimme meter kan uitkomst bieden. 83 procent van
de huishoudens heeft er inmiddels eentje. Als je die kunt uitlezen en op je telefoon kunt zien
hoeveel een dagje thuiswerken of een lange douchebeurt je heeft gekost, realiseer je je pas
dat het tijd is om te gaan besparen, aldus Breukelman.
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26. Ook eenmalige energietoeslag voor student
Door Marjolein Welling bron: dagblad de Limburger 30 september 2022

Studenten in Sittard-Geleen kunnen nu ook een eenmalige energietoeslag krijgen. Criteria
zijn ondermeer dat zij zelfstandig wonen en 21 jaar of ouder zijn.
Sittard-Geleen
Toen de energietoeslag via de gemeenten door het Rijk werd aangeboden nam het kabinet
de lijn aan dat studenten daar niet onder vallen, zo meldt CDA-wethouder Judith Bühler
(middelen, participatie en bestaanszekerheid) deze week op Facebook.
Studenten wonen soms bij hun ouders, soms betalen ze de energierekening niet apart voor
hun kamer als ze uitwonend zijn. Het zou te diffuus zijn. Dat zagen we in Sittard-Geleen
echter anders. Studenten die op kamers zitten en zelf hun energierekening betalen worden
immers ook geconfronteerd met hogere rekeningen. Er is daarom gezorgd dat deze groep
ook de toeslag kan krijgen.
Om te zien of studenten hiervoor in aanmerking komen, hebben Groen Links, PvdA en D66
in Sittard-Geleen een energietoeslagcheck ontworpen. Als een student aan de criteria
voldoet, komt hij of zij in aanmerking voor € 1.300,De criteria zijn dat de student 21 jaar of ouder is, studiefinanciering ontvangt, zelfstandig
woont, de energierekeningen zelf betaalt en een inkomen lager dan € 1.520,- per maand
heeft. Deze groep komt dit jaar nog in aanmerking voor de energietoeslag van € 1.300,Aanvragen kan voor 31 december via de website van de gemeente Sittard-Geleen
Of via onderstaande link.
👉 https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nlNL/Vidar/scAanvraagEnergietoeslag.aspx/fIntro_aanvraagEnergietoeslag

