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01. Nieuwe rolverdeling tussen rijk en gemeenten nodig 

 Adriaan de Jonge bron: Binnenlands Bestuur 25 november 2022 

Het rijk is verantwoordelijk voor het bieden van bestaanszekerheid, maar gooit die taak 
steeds meer bij gemeenten over de schutting. 

 

©  ANP (Patricia Rehe) 

Het is tijd voor een nieuwe inkomenspolitiek, stelt vereniging Divosa. Het huidige beleid 
slaagt er niet in om structurele bestaanszekerheid te garanderen en doet een bovenmatig 
beroep op de gemeentelijke uitvoering. Daarom moet er een onafhankelijk onderzoek komen 
op basis waarvan het rijk en gemeenten nieuwe afspraken kunnen maken. 

Crisismaatregelen 

De gemeenten zijn overbelast, constateert Divosa, de vereniging van gemeentelijk 
directeuren in het sociaal domein. In een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar de 
begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, luidt de 
vereniging daarover de noodklok. De oorzaak ligt in de verschillende crisismaatregelen die 
de gemeenten de afgelopen jaren hebben uitgevoerd: coronaregelingen TONK en TOZO, de 
leefgeldregeling voor Oekraïners, de hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire, en de 
energietoeslag voor minimahuishoudens. 

Overbelast 

'Daar waar de uitvoeringsinstanties van de rijksoverheid niet in staat bleken om deze feitelijk 
generieke crisismaatregelen uit te voeren, hebben gemeenten de helpende hand geboden 
om inwoners hier niet de dupe van te laten worden', schrijft Divosa. Het gevolg: minder tijd 
voor de reguliere dienstverlening, hoge kosten aan inhuur van flexibele arbeidskrachten en 
overwerk door vaste medewerkers. Kortom: de uitvoering is overbelast. Divosa onderschrijft 
daarmee een geluid dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onlangs verkondigde. 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/adriaan-de-jonge
https://www.divosa.nl/nieuws/divosa-gemeentelijke-uitvoeringsorganisaties-overbelast-tijd-voor-nieuwe-afspraken-over
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/vng-heeft-zorgen-over-druk-op-uitvoering
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De huidige incidentele inkomenspolitiek biedt geen oplossing voor de structurele 
bestaansonzekerheid van inwoners. 
Vereniging Divosa 

In beeld 

Wat de situatie nog lastiger maakt, is dat gemeenten door de uitvoering van de 
crisismaatregelen meer mensen in beeld hebben gekregen die hulp nodig hebben. 'Dat is 
een goede zaak', stelt Divosa, maar de schaduwkant is dat gemeenten daardoor meer 
inwoners ondersteunen zonder dat ze daar de benodigde middelen voor krijgen van het rijk. 

Maatwerk 

Alles overziend is het tijd voor een nieuwe rolverdeling tussen het rijk en gemeenten, vindt 
Divosa, want de verhoudingen zijn de afgelopen jaren 'vertroebeld'. Het rijk is wettelijk gezien 
verantwoordelijk voor het bieden van bestaanszekerheid, maar gemeenten moeten steeds 
vaker structurele inkomensproblemen oplossen met individueel maatwerk. Zo doen steeds 
meer inwoners een beroep op de bijzondere bijstand, die 'als oplossing voor allerlei 
problemen wordt aangewezen', constateert Divosa. De bijzondere bijstand is echter een 
'tijdrovende en daarmee relatief dure bezigheid', en ook daarvoor worden gemeenten 
onvoldoende gecompenseerd. 

Onderzoek 

'De huidige incidentele inkomenspolitiek biedt geen oplossing voor de structurele 
bestaansonzekerheid van inwoners', concludeert de vereniging. 'Bij Divosa pleiten wij ervoor 
dat het armoedebeleid verandert van reparatie achteraf naar het voorkomen van armoede 
door een structureel toereikend inkomen.' De vereniging wil daarom een onafhankelijk 
onderzoek om uit te stippelen hoe een nieuwe inkomenspolitiek eruit kan zien. Op basis 
daarvan kunnen het rijk en gemeenten nieuwe afspraken maken 'over de taken, 
verantwoordelijkheden én uitvoerbaarheid rond het voorzien in bestaanszekerheid'. 
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02. Kabinet wil minder hardvochtig handhaven 

Adriaan de Jonge bron: Binnenlands Bestuur 28 november 2022 

De overheid wil uitkeringsontvangers vanuit vertrouwen bejegenen: ‘We gaan ervan uit dat 
mensen het goede willen doen.’ 

 

Ministers Carola Schouten (rechts) en Karien van Gennip in de Tweede Kamer –  
© ANP / Peter Hilz 

De focus in de sociale zekerheid lag de afgelopen jaren te veel op handhaving en 
fraudebestrijding, vinden ministers Van Gennip en Schouten. In plaats daarvan moet de 
mens weer centraal komen te staan. 

Vertrouwen 

Bij het handhaven van de regels in de sociale zekerheid, moet de overheid meer uitgaan van 
vertrouwen in de burger. Dat is één van de uitgangspunten in een brede wetgevingsoperatie 
waar ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) en Carola 
Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, ChristenUnie) mee bezig zijn. 

Tijd 

Dat blijkt uit een brief die de twee ministers onlangs aan de Tweede Kamer stuurden. Ze 
kondigen daarin plannen aan om te sleutelen aan allerlei onderdelen van de sociale 
zekerheid, zoals de bijstand, de werknemersverzekeringen en het persoonsgebonden 
budget. Ze waarschuwen wel dat die verbeteringen niet van vandaag op morgen 
gerealiseerd zullen zijn. 'Voor de meeste maatregelen is een wetswijziging nodig', schrijven 
Van Gennip en Schouten. 'Dit kost tijd.' 

Onopzettelijk 

De ministers geven aan dat ze de handhaving door de hele sociale zekerheid heen willen 
herzien. ‘We gaan ervan uit dat mensen het goede willen doen. Dat kan onder andere 
betekenen dat er wordt uitgegaan van een onopzettelijke overtreding tenzij het tegendeel 
blijkt. Hiervoor zijn wettelijke kaders nodig, waar we momenteel aan werken.’ 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/adriaan-de-jonge
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‘Dringende reden’ 

In de tussentijd kijken de ministers of ze het makkelijker kunnen maken voor gemeenten en 
uitvoeringsorganisaties om uitzonderingen op knellende regels te maken. Zo kan de overheid 
volgens de wet afzien van het opleggen van een sanctie als daar een ‘dringende reden’ voor 
is. De burger kan zich in de praktijk echter zelden op dat principe beroepen. In de 
rechtspraak wordt het begrip van ‘dringende reden’ namelijk nogal restrictief uitgelegd. Het 
ministerie wil daarom samen met de uitvoering komen tot een beter hanteerbare invulling 
van dat begrip. 

We gaan ervan uit dat mensen het goede willen doen. 
Ministers Van Gennip en Schouten 

Ontwricht 

De ministers lieten onlangs onderzoek doen naar zogenaamde 'hardvochtige effecten' van 
wetgeving in de sociale zekerheid. De resultaten logen er niet om. De onderzoekers stelden 
dat er structurele problemen in de wetgeving en uitvoering van de sociale zekerheid zitten, 
die ervoor kunnen zorgen dat levens van burgers worden ontwricht. Die knelpunten zijn niet 
zomaar met maatwerk op te lossen, maar vragen om een fundamentele herziening van het 
stelsel. 

Onzekerheid 

Eén van de oorzaken van hardvochtige effecten, is het feit dat mensen complexe 
beoordelingen moeten ondergaan om in aanmerking te komen voor inkomensondersteuning. 
Die regelingen zijn namelijk zo ingericht, dat ze alleen worden toegekend aan mensen die ze 
écht nodig hebben. Die beoordelingen zorgen voor onbegrip en onzekerheid bij burgers die 
afhankelijk zijn van overheidssteun, rapporteerden de onderzoekers. 

Verplichtingen 

Ook ontstaan er problemen rondom de verplichtingen die bij de uitkeringen horen, en de 
sancties die gekoppeld zijn aan overtredingen. Er wordt te veel verantwoordelijkheid van 
burgers zelf verondersteld, zien de onderzoekers, waardoor uitkeringsontvangers al door een 
klein foutje in financiële problemen terecht kunnen komen. 

Bijstand 

‘De ervaringen van mensen die zijn opgetekend in het eindrapport raken ons’, schrijven Van 
Gennip en Schouten. ‘De conclusies uit dit onafhankelijk onderzoek laten zien dat we er nog 
lang niet zijn en dat er meer nodig is voor burgers.’ Wel tekenen ze aan dat een aantal 
maatregelen om de genoemde knelpunten op te lossen, al in gang zijn gezet. Zo heeft 
minister Schouten al een plan gepresenteerd om het bijstandsregime te versoepelen. Wat 
Schouten betreft, moeten mensen in de bijstand er niet op achteruit gaan wanneer ze 
mantelzorg verlenen of in deeltijd werken. Ook moeten ze niet gestraft worden als hun 
volwassen kinderen na hun 21e nog thuis wonen, of wanneer ze af en toe giften ontvangen 
van vrienden of familie. 

 
 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/maatwerk-geen-oplossing-voor-hardheden-sociale-zekerheid
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/schouten-wil-af-van-boete-op-compassie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/#whatsapp
https://www.binnenlandsbestuur.nl/#whatsapp
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03. Bewoners halen hun gelijk: voorlopig geen opvang dak- en 
thuislozen in Putstraat Sittard 
 
Door Paul Dolhain bron: dagblad de Limburger 30 november 2022 

 

 

In het witte pand komen voorlopig geen dak- en thuislozen te wonen. © Ermindo Armino 

 

Bewoners van de Putstraat in Sittard hebben tijdens een bijeenkomst aan het langste eind 
getrokken. Moveoo zou donderdag een dak- en thuislozenopvang starten in het pand op 
nummer 92, maar dat is voorlopig van de baan. 
 
Bij de bewoners belandde twee weken geleden een brief op de mat waarin Moveoo 
aankondigde vanaf 1 december haar dienstverlening te gaan aanbieden in de Putstraat. Het 
leidde direct tot protesten uit de buurt. Zij eisten in een brief dat Moveoo (maatschappelijke 
opvang) de ingebruikneming van het pand zou staken, dan wel opschorten. 

De bewoners voerden aan dat het pand pal naast een gastouderopvang en in de buurt van 
een danscentrum voor jeugdige bezoekers ligt, en dat ze al regelmatig te kampen hebben 
met overlast in de straat. Zo werd er onlangs een verwarde man met een bijl aangehouden. 
Die overlast zal met de komst van de opvanglocatie alleen maar erger worden, vrezen de 
omwonenden. Daarnaast zijn ze boos dat ze zonder enige informatie zijn geconfronteerd met 
het voldongen feit van de komst. 

Lees ook: Straat in Sittard vreest komst dak- en thuislozen in leegstaand pand na beknopte 
brief: ‘We zijn geschokt en ondernemen actie’ 

Dinsdagavond vond een informatieavond plaats waarin een delegatie van Moveoo, 
pandeigenaar ZOwonen en de gemeente Sittard-Geleen, tekst en uitleg kwamen geven over 
de activiteiten in het bewuste pand. Het resultaat van de bijeenkomst: de opvang gaat, in 
ieder geval voorlopig, niet door. „Het gaat om mensen die 3 tot 6 maanden in het pand 
komen wonen ter voorbereiding op een terugkeer in de samenleving. Wij hadden vooraf de 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221126_93079288
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221126_93079288
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inschatting gemaakt dat de Putstraat een stabiele plek zou zijn voor deze doelgroep, maar 
daar hebben we ons volledig in vergrabbeld. Dat nemen we onszelf als pandeigenaar 
kwalijk”, laat Tom van Vliet, directeur Maatschappelijk presteren van ZOwonen weten. 

De woningcorporatie geeft ook ruiterlijk toe dat de communicatie richting de bewoners beter 
had gemoeten, iets dat interim-bestuurder van Moveoo Ting Yu Chu ook al erkende. De 
bewoners zijn tevreden. „We zijn zeer te spreken over het voorlopige resultaat en de 
opstelling van Moveoo en ZOwonen en de gemeente”, aldus Bert Stevens, een van de 
bewoners van de Putstraat. 

Lees ook: Inloophuis voor daklozen Bie Zefke in Sittard voorlopig weer open, maar het 
wordt hoog tijd voor een vaste plek 

Grote vraag is of het voorlopige uitstel ook afstel betekent. „Duidelijk is dat er ruimte 
gevonden moet worden voor deze bewoners. Tijdens de bijeenkomst was er geen ruimte om 
het over de opvang die er door Moveoo geboden zou worden te hebben. Wellicht dat als de 
gemoederen wat bedaard zijn, er wel ruimte is voor uitleg. Maar voorop staat dat áls er 
opvang komt in de Putstraat, er eerst een gesprek met de bewoners zal plaatsvinden”, 
besluit Van Vliet. 

 

04. Jetten: presentatie prijsplafond 1 januari lukt 
 

Bron: ANP 30 november 2022 

Energieminister Rob Jetten verwacht eind volgende week het prijsplafond voor stroom en 
gas te presenteren en weet nu zeker dat deze zoals beloofd op 1 januari in zal gaan. Alle 
energiebedrijven werken volgens de bewindsman mee en het is daarom volgens hem niet 
nodig - zoals enkele Kamerleden hebben gevraagd - om na te denken over sancties als zij 
dat niet zouden doen. 
 
In de Tweede Kamer bestonden lang twijfels of het snel opgezette prijsplafond wel begin 
volgend jaar in zou gaan. Nieuwsuur meldde begin deze maand dat veel tijd verloren ging 
omdat er gesteggel was tussen het kabinet en energieleveranciers over de voorwaarden. 
Vorige week stelden parlementariërs hier vragen over tijdens het eerste deel van het debat 
over het plafond. In de tussentijd is er volgens Jetten "veel gebeurd" en daarom weet hij nu 
zeker dat de regeling op tijd klaar is. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de ministeries van Economische Zaken en 
Financiën hebben volgens de minister sinds het debat vorige week "bijna dag en nacht" 
doorgewerkt om het prijsplafond op tijd af te krijgen. De minister stuurt de regeling naar 
verwachting eind volgende week naar de Tweede Kamer, die hier dan voor de kerst een 
oordeel over kan vellen. 

De energieminister verwacht ook voor de kerstvakantie met een brief te komen met een:  

Oplossing voor huishoudens met een blokaansluiting die geen gebruik kunnen maken van 
het prijsplafond. Het gaat hier om huishoudens die een gas-, warmte- of stroomaansluiting 
delen. 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221121_96231020
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221121_96231020
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05. Nationaal Actieplan Dakloosheid: waar zet het kabinet vooral op 
in? 

Prof. Dr. Judith Wolf 

Bron: Sociaal Web 5 december 2022 

Het aantal dakloze mensen in Nederland stijgt. Dat signaleren gemeenten en 
opvangorganisaties, zoals het Leger des Heils. De hoge inflatie en de daarmee hoge 
voedsel- en energiekosten spelen daarbij een rol. Meer mensen raken in de schulden. CBS 
schatte de groep in 2020 op 36 duizend dakloze mensen, maar erkent zelf ook dat dit cijfer 
geen volledig beeld geeft. Zo is in dit cijfer niet de verborgen dakloosheid meegerekend, 
zoals bij mensen die door verlies van huisvesting tijdelijk bij familie wonen of bijvoorbeeld op 
campings of vakantieparken verblijven. Met het ‘Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een 
Thuis’ start het Rijk – vanuit de ministeries VWS, BZK en SZW – een nieuw offensief tegen 
dakloosheid. Waar zet het kabinet vooral op in? En wat zijn de actielijnen met de meeste 
impact of gevolgen? 

 

 
Ambitie 

 Het is de ambitie van het Rijk om dakloosheid in Nederland fors en structureel terug te 
dringen en zelfs in 2030 te beëindigen. Een ambitie waaraan Nederland zich heeft 
gecommitteerd door het ondertekenen van de Lissabon Verklaring. Inzet is een 
paradigmashift Betekenis paradigma shift (betekenis-definitie.nl) van het achteraf oplossen 
van dakloosheid naar het voorkomen dat mensen dakloos worden. 

 

 

 

https://sociaalweb.nl/auteur/judith-wolf/
https://sociaalweb.nl/auteur/judith-wolf/
https://sociaalweb.nl/nieuws/kabinet-eerst-een-thuis-centraal-in-nationaal-actieplan-dakloosheid/
https://sociaalweb.nl/nieuws/kabinet-eerst-een-thuis-centraal-in-nationaal-actieplan-dakloosheid/
https://www.betekenis-definitie.nl/paradigma%20shift
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Wat is de Lissabon Verklaring? 

Door het ondertekenen van de Lissabon Verklaring heeft Nederland zich gecommitteerd aan 
de ambitie dakloosheid eind 2030 te beëindigen. De maatregelen in het Nationaal Actieplan 
Dakloosheid moet bijdragen aan de realisatie van de volgende doelstellingen: 

1. niemand slaapt buiten door gebrek aan toegankelijke, veilige en passende opvang; 
2. niemand verblijft langer in een nood- of tussenvoorziening dan strikt noodzakelijk is voor 

een succesvolle doorstroom naar een duurzame stabiele huisvestingsoplossing; 
3. niemand wordt ontslagen uit een instelling (gevangenis, ziekenhuis, zorginstelling) 

zonder een aanbod van passende stabiele huisvesting, niet zijnde maatschappelijke 
opvang; 

4. huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen en niemand wordt uitgezet zonder 
hulp voor een passende duurzame huisvestingsoplossing; 

5. niemand wordt gediscrimineerd vanwege zijn of haar dakloosheidsstatus. 

Pijlers 

‘Preventie’ en ‘Wonen Eerst’ zijn de twee belangrijke pijlers van de uitgewerkte aanpak. Dit is 
mede tot stand gekomen vanuit het besef dat duurzame huisvesting met begeleiding in het 
belang is van het individu, het meer kans biedt op het succesvol oplossen van problemen, en 
bovendien kosten bespaart in opvangplekken, sociale uitkeringen, zorginstanties, politie en 
justitie. Extra aandacht is er voor het voorkomen van dakloosheid bij een dreigende 
huisuitzetting en na vertrek uit een verblijfsinstelling, zoals beschermd wonen, een 
Jeugdzorginstelling en detentie: twee beruchte routes naar dakloosheid. En voor het 
tegengaan van stigmatiserende beeldvorming bij dakloosheid. Het Nationaal Actieplan 
Dakloosheid (hierna Actieplan) heeft maar liefst zes actielijnen uitgewerkt, met elk concrete 
acties en maatregelen en beoogde resultaten. Waar zet het Actieplan vooral op in? En wat 
zijn de actielijnen met de meeste impact of gevolgen? 

Aanpak van geldzorgen, armoede en schulden 

Dat begint met het versterken van de financiële bestaanszekerheid van mensen, vooral door 
voldoende inkomsten. Het gaat hier om een samenhangende aanpak van allerlei concrete 
acties om geldzorgen, armoede en schulden tegen te gaan. Beoogd resultaat is een 
halvering van het aantal mensen in armoede in 2030 (ten opzichte van 2015), een halvering 
van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2025 (ten opzichte van 2015), en een 
halvering van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030. 

Werken aan sociale inclusie 

Het kabinet wil werken aan preventie van dakloosheid. Dit doet zij door in te zetten op 
sociale inclusie en het versterken van bestaanscondities, zoals wonen, inkomen, 
gezondheid, activiteiten, sociale relaties en toegang tot zorg. Door onder meer 
vroegsignalering, een outreachende aanpak, goede ambulante begeleiding, onafhankelijke 
cliëntondersteuning en sociaaljuridisch advies poogt de regering dit te realiseren. Inzet is 
vooral de beweging ‘naar voren’ te maken, naar ondersteuning van mensen op alle 
leefgebieden, door het voorliggend veld. Een actielijn die hiermee samenhangt is de 
versterking van de uitvoeringspraktijk. Inzet daarvan is maatwerk, snelheid van hulp en 
integrale ondersteuning, op menselijke maat, op alle niveaus: landelijk, regionaal en lokaal. 

‘Wonen Eerst’ 

Het uitgangspunt van ‘Wonen Eerst’ is dat herstel, terugvalpreventie én het voorkomen van 
dakloosheid begint met stabiele huisvesting. Concreet betekent dit dat wanneer mensen 
onverhoopt dakloos worden, zij zo snel mogelijk en in zo weinig mogelijk stappen worden 
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voorzien van een stabiele woonplek met de ondersteuning die daarbij nodig is. Om mensen 
daarmee zo snel mogelijk weer deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven, naar 
eigen wensen en vermogen. Zonder eerst meer beschikbare en betaalbare woningen te 
realiseren, kan er niet aan ‘Wonen Eerst’ gewerkt worden. Daarom legt het Actieplan een 
verbinding met de Nationale Woon- en Bouwagenda, die als prioriteit heeft te zorgen voor 
een woning voor iedereen. (1) Het doel is het bevorderen van de beschikbaarheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. 

Afbouw van maatschappelijke opvang 

Door meer aan preventie, een stabiel thuis en snelle herhuisvesting bij dakloosheid te 
werken moet worden voorkomen dat mensen in de opvang terechtkomen. Ingrijpend is de 
voorgestelde actie om de komende jaren de maatschappelijke opvang af te bouwen. De lat 
ligt hoog: in 2023 moet iedere centrumgemeente een regionaal lange-termijnplan hebben 
waarin opgenomen is hoe de opvang stapsgewijs wordt omgebouwd naar zelfstandige 
woonplekken met passende ondersteuning. Met als inzet dat in 2025 de helft van de regio’s 
geen langdurige opvang meer heeft en in 2030 geen enkele. 

Aan de slag 

Bijzonder aan dit Actieplan is dat het gedurende enkele maanden in co-creatie met 
honderden mensen tot stand is gekomen. Vele partijen werkten mee, waaronder de VNG, 
gemeenten, ervaringsdeskundigen, de koepelorganisatie Valente, opvangorganisaties en 
woningcorporaties. Het kan, kortom, op een breed draagvlak rekenen. Het Actieplan, dat op 
5 december 2022 door de verschillende betrokken ministeries wordt gepresenteerd, heeft 
een looptijd van 2023 tot 2030. Er is 65 miljoen euro gereserveerd om de uitwerking bij 
gemeenten financieel te ondersteunen. Aan ambitie geen gebrek. Hoe de plannen zullen 
uitpakken, zal de komende jaren duidelijk worden. 

1. Zie Nationale Woon- en Bouwagenda en programma Woningbouw 

 

06. Zwerver uit Sittard kan niet uitleggen waarvan hij jarenlang leeft 
en vraagt vergeefs om bijstandsuitkering 
 
Door Peter Heesen dagblad de Limburger 6 december 2022 
 

Het was een raadsel voor de gemeente waar een Sittardenaar drie jaar lang sliep en hoe hij 
aan eten en drinken kwam. Vijf verzoeken om een bijstandsuitkering werden dan ook 
afgewimpeld. 
 
De gemeente Sittard-Geleen was onverbiddelijk. De bijstandsuitkering van een inwoner werd 
stopgezet nadat gebleken was dat die in 2018 een tijdje in Vietnam had gewoond. Dat had 
de man gedaan zonder dit te melden bij de gemeente. In 2018, 2019 en 2020 deed hij 
vervolgens vijfmaal een poging om weer een uitkering aan te vragen. Steeds kreeg hij het 
deksel op de neus. 

Het lukte de man telkens niet om aan het verzoek van de gemeente te voldoen: aantonen 
hoe hij eigenlijk in zijn levensonderhoud voorziet, zodat de gemeente kan controleren of hij 
ook echt financiële hulp nodig heeft. Hij vertelde dat hij door de stad zwierf. Af en toe 
verbleef hij bij het slaaphuis van Moveoo en soms kon hij eten en slapen bij zijn broers. 

 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-419717c26e065a64fd41c4d41da231f6dafbe1b2/1/pdf/kamerbrief-over-nationale-woon-en-bouwagenda-en-het-programma-woningbouw.pdf
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Geblokkeerd 

De broers konden niet aantonen dat ze extra kosten maakten in de periode dat de man bij 
hen verbleef, bijvoorbeeld voor het kopen van extra boodschappen. De man zelf gaf te 
kennen dat hij de gevraagde gegevens niet kon overleggen omdat hij dakloos was. Volgens 
de gemeente is dat geen excuus en dient hij als aanvrager van een uitkering aan te tonen 
dat hij behoeftig is. 

De man zou, volgens de norm van budgetinstelling Nibud, honderden euro’s per maand aan 
levensonderhoud kwijt zijn. Hoe hij aan eten en drinken kwam, bleef echter onduidelijk. In 
jaren tijd waren er slechts twee stortingen van kleine bedragen op zijn bankrekening. Die 
rekening werd in 2021 geblokkeerd vanwege een schuld. De man verweerde zich door te 
stellen dat de norm van het Nibud niet klopte. 

Mysterie 

Kortom, het was voor de gemeente een mysterie waar de inwoner in de periode van 1 
januari 2018 tot 14 januari 2021 sliep en hoe hij aan zijn natje en droogje kwam. Omdat de 
gemeente hem telkens weigerde een bijstandsuitkering te verlenen, stapte de man naar de 
rechter. Maar die gaf de gemeente gelijk, zo blijkt uit het vonnis. 

Pas bij zijn zesde aanvraag, in het voorjaar van 2021, had de man geluk. Nadat hij zich bij 
Moveoo had ingeschreven, kreeg hij weer bijstand. 

 

07. Vakbonden pleiten voor arbeidskorting voor 
arbeidsongeschikten 
 
Bron: ANP 5 december 2022 
 

 

© ANP XTRA 
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Vakbonden willen dat de arbeidskorting ook voor arbeidsongeschikten gaat gelden. Daarvoor 
pleit CNV in aanloop naar een Tweede Kamerdebat over arbeidsongeschiktheid woensdag. 
 
Doordat die korting niet geldt voor Nederlanders die arbeidsongeschikt zijn, lopen zij volgens 
die bond veel geld mis. Maar er schort wel meer aan de wet- en regelgeving omtrent deze 
groep, stelt vakbond FNV. 

‘Straf’ 

De arbeidskorting is een belastingkorting voor werkenden. De hoogte van die korting is 
afhankelijk van de leeftijd en de hoogte van het inkomen. Om werken meer te laten lonen, wil 
het kabinet de arbeidskorting voor werkenden verder opvoeren, waarmee het verschil tussen 
werkenden en arbeidsongeschikten „nog schrijnender” wordt, aldus CNV-voorzitter Piet 
Fortuin. Volgens de bond worden 142.000 mensen door deze „straf op 
arbeidsongeschiktheid” gedupeerd. 

Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, sluit zich daarbij aan. Volgens haar kan het kabinet daar 
nu al actie op ondernemen, maar in plaats daarvan heeft minister Karien van Gennip 
(Sociale Zaken) een commissie in het leven geroepen om de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) tegen het licht te houden. „Daar heb ik niets op tegen, maar de 
hardheden uit de WIA moeten nu worden opgelost. Dat kost veel geld, maar je hoeft dan niet 
een commissie in het leven te roepen om het systeem te veranderen”, aldus Jong. 

Vergrootglas 

De commissie gaat verschillende ‘hardheden’ uit die wet onderzoeken. „De arbeidskorting is 
daar één van”, stelt Jong. „Het is goed dat daar nu een vergrootglas op ligt, maar dit 
probleem is veel groter.” 

Zo is een ander probleem in de WIA dat mensen vanaf het derde jaar dat ze (deels) 
arbeidsongeschikt zijn, hun uitkering flink zien dalen. De manier waarop 
arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld is bovendien ingewikkeld en volgens de vakbonden 
„onbegrijpelijk”. Die zou niet aansluiten bij de praktijk. 

Lees ook:  

De keiharde strijd om meer loon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221130_93926121
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08. Voedselbanken Limburg luiden noodklok wegens explosieve 
groei: ‘Zelfs tweeverdieners staan nu in de rij, dan moet je over heel 
grote drempel heen’ 
 
Door Roel Wiche dagblad de Limburger 7 december 2022 

 

 

Vrijwilligers van de Voedselbank Midden-Limburg stellen in het magazijn in Roermond de pakketten 
samen voor cliënten.  — © Ermindo Armino 

 

De voedselbanken in Limburg worden overstelpt door aanvragen. Alleen al de laatste weken 
kwamen er honderden nieuwe klanten bij, niet alleen uit de lage inkomensgroepen maar ook 
uit de middenklasse. Vanwege de hoge inflatie en de energiecrisis wordt de nood steeds 
hoger. ,,We maken ons echt grote zorgen.” 
 
Dat gezinnen die onder de armoedegrens leven zich bij de voedselbank melden, is al langer 
een vertrouwd beeld. Maar dat nu ook tweeverdieners uit de middenklasse aankloppen? 
Mensen die het, voor de buitenwacht, redelijk voor elkaar leken te hebben? Met een vaste 
baan en een koophuis? Dat is nieuw, zegt Petra Dammeier van de Voedselbank Venlo. En 
het zegt alles over hoe hoog de nood is, in een tijd van hoge inflatie en explosief gestegen 
energietarieven. „Mensen met lage inkomens zijn de schaamte meestal wel voorbij. Maar als 
je modaal verdient, is dit een heel moeilijke stap om te zetten. Ga dan maar eens buiten op 
straat in de rij staan voor onze winkel, midden in Venlo, waar iedereen je kan zien. Daarvoor 
moet je over een heel grote drempel heen.” 

Alarmerend 

Niet alleen in Venlo eist de crisistijd een zware tol, ook in de rest van Limburg is de stijging 
van het aantal huishoudens in nood alarmerend. De Voedselbank Zuid-Limburg nam alleen 
al in de laatste drie weken ruim honderd nieuwe cliënten aan, vijftig staan er op de wachtlijst. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221206_96849770
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De totale teller staat nu op 848 klanten (gezinnen, alleenstaanden, gepensioneerden) oftewel 
2300 monden die gevoed moeten worden. Midden-Limburg zag sinds einde zomer een 
stijging van liefst 50 procent: van 285 naar 426 cliënten. Venlo ging van 350 naar ruim 500, 
Venray van 135 naar 190. Vooral nu de winter nadert, regent het aanmeldingen. „We groeien 
ontzettend. Helaas”, verzucht Gerda van Stelten, woordvoerder van de koepel van 
Limburgse voedselbanken. „Er komen ook steeds meer grote gezinnen bij, vooral van 
statushouders. Soms wel zes tot acht kinderen. We maken ons echt grote zorgen hoe het 
verder moet.” 

Kleiner 

De enorm toegenomen vraag laat de voedselbanken in al hun voegen kraken. Zo komt er 
steeds meer werk op de schouders van vrijwilligers. Grootste probleem is het aanbod van 
etenswaren. Dat neemt, in tegenstelling tot het aantal aanmeldingen, nauwelijks toe of zelfs 
af. Sommige vaste leveranciers, zoals bakkerijen of groentetelers, komen door de 
energiecrisis zélf in grote problemen. Dammeier: „We zijn dag en nacht in en rond Venlo 
bezig met het verzamelen van voedsel. Gaan overal bij bedrijven langs, doen acquisities. 
Omdat het aanbod achterblijft, worden de pakketten per klant noodgedwongen kleiner. We 
moeten de voedselwaren immers over steeds meer monden verdelen.” 

Lees ook: Steeds meer hulpvragen bij de voedselbank: ‘Zelfs mensen met een baan melden 
zich bij ons’ 

De verhalen die medewerkers van voedselbanken van cliënten horen zijn schrijnend. Meer 
nog dan fors gestegen energieprijzen hakt de hoge inflatie erin. Vooral de almaar duurder 
wordende boodschappen brengen mensen aan de rand van de financiële afgrond, signaleert 
secretaris Jos van Buel van de Voedselbank Midden-Limburg. „De energieprijzen doen pijn, 
maar als je een vast contract of duurzaam huis hebt, valt dat nog te behappen. Maar als de 
prijzen in de supermarkt stijgen, merkt iedereen dat meteen de volgende dag.” Steeds meer 
burgers hebben geen buffer meer, ziet Petra Dammeier. „Dan gaat de auto kapot of de 
wasmachine en meteen zitten ze in de problemen.” 

Groot hart 

Met de jaarlijkse winteractie, die voor komend weekend op de rol staat, hopen de Limburgse 
voedselbanken hun magazijnen weer enigszins aan te vullen. Verspreid over de hele 
provincie – behalve in Weert, waar de actie een week later is – kunnen mensen in tientallen 
supermarkten voedselwaren doneren bij een speciale stand. Die worden voor een groot deel 
bemand door plaatselijke (sport)verenigingen. „Dat is de positieve kant”, zegt voorzitter Jos 
Leuven van Voedselbank Zuid-Limburg. „We voelen dat in deze moeilijke situatie het 
maatschappelijk draagvlak groeit.” Ook zijn collega’s in de rest van de provincie merken dat. 
Maar houden tegelijk hun hart vast als de feestdagen voorbij zijn. Petra Dammeier: „Mensen 
tonen nu een groot hart. Doneren hun energietoeslag of kerstpakket. Maar is die 
betrokkenheid in januari en februari ook nog zo? Ik zie de nood voorlopig alleen maar 
stijgen.” 

 

 

 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220907_95959836
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220907_95959836
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09. Gemeenten Zuid-Limburg soepeler voor mensen in geldnood: 
incasso stopt voor wie schuldhulp vraagt 
 
Door Geertjan Claessens dagblad de Limburger 7 december 2022 

 

Zuid-Limburgse gemeenten gaan minder hard optreden tegen mensen die schulden hebben. 
Dat hebben ze afgesproken met de Kredietbank Limburg. 
 
Als mensen die schulden hebben bij gemeenten aankloppen voor schuldhulp, wordt het 
incasso stopgezet, zodat ze rust krijgen om hun zaken op orde te brengen. Ook gaan 
gemeenten bij voorbaat akkoord met een voorstel om de schuld te regelen. Dat staat in 
afspraken die elf Zuid-Limburgse gemeenten en Kredietbank Limburg hebben ondertekend. 
Het gaat om Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, 
Valkenburg, Gulpen-Wittem, Vaals, Meerssen en Stein. De andere gemeenten in Zuid-
Limburg willen op termijn hier ook bij aansluiten, zegt directielid Astrid Verblakt van 
Kredietbank Limburg. 

 

Vertegenwoordigers van elf gemeenten en de Kredietbank tekenden afspraken over hoe ze omgaan 
met mensen in geldnood.  — © Ermindo Armino 

 
De afspraken zijn van belang omdat steeds meer mensen in geldnood zitten door de hoge 
energieprijzen en inflatie. Gemeenten zijn de op één na grootste publieke schuldeisers. Het 
gaat dan om onder meer legeskosten of terug te betalen bijstand. Mensen wachten 
gemiddeld vijf jaar voor ze hulp vragen. De gemiddelde schuld is dan rond de 43 mille. 

Lees ook: Leger van mensen met schuldproblemen groeit: ‘Rekening betaald, kwam de 
volgende’ 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220802_91527361
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220802_91527361
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Nu al kampt ongeveer een op de zes huishoudens met probleemschulden, stelt Verblakt. 
„Als mensen dat willen, kunnen ze altijd geholpen worden. Redenen waarom dat soms niet 
lukt zijn schaamte, zelfoverschatting, weerstand tegen budgetbeheer en angst om nog een 
periode van soms drie jaar met beperkte middelen te moeten leven.” 

Bij schuldsanering neemt een budgetbeheerder vaak de verantwoordelijkheid over voor het 
geldverkeer van mensen in geldnood. Zij krijgen dan leefgeld, terwijl de rest van hun 
inkomen wordt gebruikt om de schulden zoveel mogelijk af te lossen. Na drie jaar zijn ze als 
alles goed gaat schuldenvrij. 

Lees ook: Aantal Limburgers in de schuldsanering de laatste jaren flink gedaald 

De gemeenten willen met de afspraken het goede voorbeeld geven aan andere schuldeisers, 
zodat ook zij de schuldhulpverlening voortvarender oppakken. 

 

10. Koopkracht 4 procent achteruit ondanks energieplafond 

 Adriaan de Jonge bron: Binnenlands Bestuur 06 december 2022 

 

Tot 500.000 mensen kunnen in 2023 in geldnood komen door de inflatie, blijkt uit 
berekeningen van het CPB. 

 

© ANP / Richard Brocken 

Het prijsplafond voor energie, dat vanaf 2023 ingaat, dempt de inflatie maar voorkomt niet 
dat de doorsnee koopkracht met zo'n 4 procent achteruitgaat. Het Centraal Planbureau 
spoort het kabinet aan om na te denken over een lange termijnstrategie, want het 
prijsplafond is geen structurele oplossing voor de hoge energielasten. 

Scenario’s 

De inflatie ligt in 2023 tussen de 3,2 en de 3,7 procent. Dat blijkt uit nieuwe 
berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), die dinsdag zijn verschenen. Daarin zijn 
verschillende scenario's doorgerekend, afhankelijk van de hoogte van de gasprijs en het 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221011_95322969
https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/adriaan-de-jonge
https://www.cpb.nl/scenarios-energieprijzen
https://www.cpb.nl/scenarios-energieprijzen
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gasverbruik. Zonder het prijsplafond zou de inflatie in het basisscenario oplopen tot 6 
procent, maar dankzij het plafond blijft de inflatie beperkt tot 3,5 procent. De koopkracht daalt 
in dat scenario met 3,8 procent, omdat de loonstijging achterblijft bij de inflatie. 

Stresstest 

Het CPB berekende ook hoeveel huishoudens door de inflatie in geldnood zouden kunnen 
komen. Uit een zogenaamde stresstest blijkt dat in het basisscenario ongeveer 430.000 
huishoudens het risico lopen dat ze boodschappen en vaste lasten niet meer kunnen 
betalen. In het scenario met hogere gasprijzen en een strenge winter loopt dat aantal op tot 
500.000 huishoudens. In een eerdere stresstest, waarin het prijsplafond en andere 
koopkrachtmaatregelen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd nog niet waren opgenomen, 
liepen maar liefst 1,2 miljoen huishoudens risico op geldproblemen. 

Structureel 

CPB-directeur Pieter Hasekamp waarschuwt dat het prijsplafond slechts een tijdelijke 
oplossing is: 'Het kabinet heeft met de steunmaatregelen tijd gekocht, maar moet nu snel 
nadenken over een exit-strategie vanaf 2023. We zullen rekening moeten houden met 
structureel hogere energieprijzen. Een structureel probleem vraagt om structurele 
oplossingen, het huidige prijsplafond is dat niet.' 

Ongericht 

Het prijsplafond is een ongerichte maatregel: de steun komt ook terecht bij huishoudens die 
het niet nodig hebben. Bovendien neemt het een prikkel weg om energie te besparen. Op de 
lange termijn zal het overheidsbeleid zich moeten richten op verduurzaming, 
koopkrachtherstel door verhoging van de lonen, en gerichte compensatie voor de meest 
kwetsbare huishoudens. 

Begrotingstekort 

Het prijsplafond kost de overheid, afhankelijk van het scenario, tussen de 8,4 en 13,1 miljard 
euro. Het prijsplafond en andere extra overheidsuitgaven zorgen ervoor dat het 
begrotingstekort oploopt tot 3 procent van het bbp in 2023. In een eerdere raming was dat 
2,5 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/cpb-hoge-energieprijzen-zorgen-voor-geldproblemen
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11. Regionale brede welvaart neemt toe, maar dat wordt minder 

Alexander Leeuw bron: Binnenlands Bestuur 5 december 2022 

 

Volgens de Monitor Brede Welvaart 2022 van het CBS staan met name het natuurlijk en 
economisch kapitaal onder druk.  

 

© Shutterstock 

De brede welvaart in Nederland ontwikkelt zich op dit moment positief, maar op de langere 
termijn wordt lijkt dat minder te worden. Dat blijkt uit de regionale Monitor Brede Welvaart 
2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS gebruikt hiervoor 42 
indicatoren om de regionale kwaliteit van het leven in het heden en in de toekomst in kaart te 
brengen. 

Kapitaal 

De brede welvaart ‘hier en nu’ gaat over de kwaliteit van leven en de leefomgeving (zoals 
welzijn, wonen en gezondheid), terwijl de welvaart ‘later’ gaat over wat de volgende 
generaties nodig hebben om hetzelfde niveau als welvaart te kunnen bereiken als de 
huidige. ‘De brede welvaart ‘hier en nu’ ontwikkelt zich op veel onderdelen positief’, schrijft 
het CBS, maar ‘de ontwikkeling van de brede welvaart ‘later’ is minder gunstig.’ Met name 
het natuurlijk en economisch kapitaal staan onder druk. 'Zo neemt in veel regio’s de 
gemiddelde schuld per huishouden trendmatig toe.' 

Wonen 

Niet alle onderdelen van de brede welvaart in het heden ontwikkelen zich bovendien gunstig: 
de tevredenheid over het onderdeel wonen daalt (net als in 2021). De afstand tot 
voorzieningen neemt toe en de hoeveelheid natuurgebied per inwoner neemt af. ‘Een 
positieve uitkomst is dat op veel plaatsen de afstand tot openbaar groen afneemt, en dat de 
hoeveelheid fijnstofemissie en broeikasgasemissie daalt.’ 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/alexander-leeuw-1
https://www.cbs.nl/?sc_itemid=9cb99014-6b43-42ff-b69e-3c1c1a6d6443&sc_lang=nl-nl
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Steden 

Gemeenten in Drenthe, Limburg, Flevoland en Groningen staan relatief vaak onderaan de 
lijst van de brede welvaart ‘hier en nu’, terwijl gemeenten in Zuid- en Noord-Holland een 
relatief lagere brede welvaart ‘later’ ervaren. Een mogelijke verklaring kan gezocht worden in 
de mate van stedelijkheid: de grote steden scoren laag bij veel indicatoren. ‘Stedelingen 
hebben gemiddeld genomen een minder goede gezondheid, een lager doorsnee 
besteedbaar inkomen, een minder veilige en schone leefomgeving en minder sociale 
cohesie.’ De veiligheid lijkt in (sterk) verstedelijkte gebieden wel toe te nemen. 

 

12. Er is hier wél armoede, zegt de noodhulpdirecteur: ‘We hebben 
het bestaansminimum veel te laag vastgesteld’ 
 
Door Arjen Schreuder bron: NRC 7 december 2022 

 

 

Achterstandswijk Heerlen-Noord.  — © Bas Quaedvlieg 

Door het lage niveau van het bestaansminimum moeten mensen keuzes maken. „Als ze 
warme kleding kopen, kunnen ze hun huur niet betalen.” 
 
Hoeft niemand in Nederland in armoede te leven? Toch wel. „We hebben in Nederland het 
bestaansminimum veel te laag vastgesteld. Wat ontbreekt is de notie dat iedereen voldoende 
geld moet hebben een menswaardig bestaan te leiden”, zegt Nathalie Boerebach. Ze is 
directeur van de Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland), de 
‘ondersteuningsorganisatie’ van 26 bureaus voor noodhulp die in bijna honderd gemeenten 
actief zijn. 
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Verschillende bureaus voor noodhulp worden gesteund door het NRC Lezersfonds, dat 
jaarlijks onder lezers geld inzamelt tijdens de kerstactie. Vorig jaar bedroeg de opbrengst, die 
de afgelopen jaren fors is gestegen, ruim drie ton. 

Hulp- en dienstverleners signaleren regelmatig urgente nood bij kwetsbare groepen die niet 
onmiddellijk gelenigd kan worden, ook niet door allerlei steunregelingen zoals de 
gemeentelijke bijzondere bijstand. Voor hen kunnen deze hulpverleners aankloppen bij de 
diverse noodhulpbureaus. Jaarlijks geven de bureaus gezamenlijk ongeveer vijf miljoen euro 
uit, per gift gemiddeld vijfhonderd euro. 

SUN Nederland heeft nu voor het eerst inzicht in de cijfers van 14 van de 26 bureaus. 
Hoewel deze cijfers lang niet het hele verhaal vertellen – al was het maar omdat de data van 
een aantal bureaus in enkele grote steden ontbreken – vallen wel trends te ontwaren. Een 
beroep op de noodhulpbureaus wordt het vaakst gedaan door gemeenten, 
Vluchtelingenwerk en bewindvoerders. De meeste giften gaan naar mensen met een 
inkomen tot tweeduizend euro per maand, een kleiner gedeelte naar hogere inkomens. 

Pech 

Nathalie Boerebach van SUN Nederland: „Waar wij naar kijken is naar het besteedbaar 
inkomen; hoeveel geld heb je aan het einde van de maand over om van te leven? Dus als je 
een goed betaalde baan hebt maar je hebt pech omdat je restaurant failliet gaat en je moet 
ineens ook alimentatie betalen, dan kun je in de praktijk toch gewoon honger lijden.” 

De meeste begunstigden zijn tussen de dertig en zestig jaar oud. Ongeveer twee derde van 
hen is alleenstaand, met of zonder kinderen. Voor kinderen zijn vaak andere potjes 
beschikbaar, voor studenten niet. „Die weten ons lang niet altijd te vinden”, zegt Boerebach. 

Volgens haar verhinderen de „complexiteit” van de samenleving en ook „schaamte” en 
„wantrouwen jegens de overheid” nogal eens dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. 
De meeste begunstigden leven van een uitkering, bij de werkenden vallen geen specifieke 
beroepen op, behalve in coronatijd. Boerebach: „Veel aanvragen gingen in die tijd over 
levensonderhoud, omdat mensen hun inkomens ineens zagen wegvallen. Schoonmakers 
bijvoorbeeld, maar ook prostituees, omdat die ineens geen klanten meer hadden.” 

Keuzes 

Het lage niveau van het bestaansminimum leidt ertoe, zegt Boerebach, dat mensen keuzes 
moeten maken. „Als ze sinterklaascadeautjes kopen voor hun kinderen, kunnen ze geen 
menstruatieproducten kopen. Als ze warme kleding kopen, kunnen ze hun huur niet betalen.” 

Gevolg is dat de noodhulpbureaus een „waaier” aan aanvragen krijgen: een kinderbed of een 
wasmachine, een tegoedbon voor de supermarkt of geld voor een DNA-test om te bewijzen 
dat je recht hebt op een erfenis. Boerebach: „Het kan van alles zijn.” 

Wat de nieuwe cijfers over de aanvragen ook aan het licht brengen, is dat in Nederland 
sociale mobiliteit niet vanzelf gaat. Boerebach: „Het zou niet uit moeten maken in welk 
postcodegebied je wordt geboren, maar in de praktijk is dat vaak wel zo. Het ontbreekt aan 
kansengelijkheid. Scholen vertellen ons dat kinderen de basisschool verlaten met een vwo-
advies, maar binnen een jaar op het vmbo terechtkomen. Omdat het kind te klein behuisd is 
om huiswerk te maken, wifi ontbreekt, of de ouders aan het werk zijn en niet kunnen helpen. 
Nederland zou moeten proberen dat afglijden te voorkomen.” 
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Incidentele noden 

De noodhulpbureaus kunnen dat niet veranderen. „Wij zijn er voor incidentele noden, we 
geven mensen die pech hebben een steuntje in de rug. Maar uit de data kunnen overheden 
wel lering trekken om aan structurele noden een einde te maken.” 

De meeste aanvragen zijn voor woninginrichting, huishoudelijke apparaten, fietsen, studie, 
sport en recreatie, schulden, medische kosten zoals acute kiespijn, identiteitspapieren en 
gezinshereniging. Boerebach: „Het is bij deze laatste categorie opvallend dat als mensen 
asiel hebben gekregen, vervolgens de gezinshereniging niet wordt geregeld, iets waar ze op 
grond van internationale verdragen wel recht op hebben.” Twee derde van de ingediende 
aanvragen wordt gehonoreerd. Een categorie waarvan de aanvragen zelden worden 
geweigerd zijn de Wajongers, jongeren met een ziekte of een handicap met een uitkering die 
in veel gevallen niet toereikend is. Boerebach: „We zien schrijnende gevallen. Vaak wordt 
gezegd dat je mensen geen vis moet geven maar een hengel. Maar veel mensen hebben 
niks aan een hengel. Ze kunnen niet omgaan met een hengel of zitten niet aan water.” 

Pleisters 

Er wordt ook gesteld dat noodhulp „alleen maar pleisters plakken” is. Maar dat zijn wel 
helende en helpende pleisters, zegt Boerebach. „Als een kind valt over een losse stoeptegel, 
is een pleister het eerste wat nodig is, dan ga je ook niet gelijk naar de chirurg. Het is 
vervolgens wel zaak dat de overheid die stoeptegel weer goed legt.” 

‘Als de nood hoog is, gaan mensen juist meer doneren’ 

Nederland geeft ondanks de gestegen kosten van levensonderhoud mogelijk niet minder 
maar juist meer geld aan goede doelen, stellen verschillende deskundigen. „Het bedrag aan 
donaties hangt samen met de groei of krimp van de economie. Die kan dus wisselen. Maar 
als de nood hoog is, gaan mensen méér doneren”, zegt Paul Smeets, hoogleraar filantropie 
en duurzame financiering aan de Universiteit van Amsterdam. 

Nederland doneerde vorig jaar naar schatting 5,6 miljard euro aan goede doelen. Dat is 0,7 
procent van het bruto binnenlands product, iets minder dan in 2018, toen het 0,8 procent 
bedroeg. Het huidige jaar zou weer een stijging kunnen laten zien, bijvoorbeeld door het 
groot aantal initiatieven om de tegemoetkoming op de energierekening van twee keer 190 
euro weg te geven. Niet alleen is de nood hoog bij een groot aantal mensen, bovendien is 
die nood zichtbaar en nabij. „Hoe dichter bij huis, hoe meer mensen geven”, aldus Smeets. 

Ook Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, verwacht 
niet dat in een economische crisis minder zal worden gedoneerd. „Ook bij de bankencrisis in 
2008 was er geen terugval in geefgedrag.” Volgens Schuyt heeft ongeveer 13 tot 15 procent 
van de Nederlanders het „slecht of krijgt het slechter” en is er voor de rest van de 
Nederlanders „geen economische reden om minder dan gebruikelijk te geven”. 

Integendeel: er zijn op dit moment veel kleinschalige instellingen, zoals zwembaden en 
sportclubs, die een beroep doen op steun van direct betrokkenen, en Schuyt verwacht dat dit 
de gulheid zal vergroten. „Je zult zien dat de betrokkenheid opbloeit. Als je kind voetbalt bij 
een club die in moeilijkheden zit, dan steunen die ouders zo’n club.” 

Ook een peiling in september onder de leden van brancheorganisatie Goede Doelen 
Nederland wees uit dat het effect van de koopkrachtvermindering op het geefgedrag van 
donateurs „nog relatief beperkt” was, laat directeur Margreet Plug van Goede Doelen 
Nederland per mail weten. „Maar op het moment dat mensen, zoals nu met de gestegen 
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inflatie en hoge energiekosten, dit direct in de eigen portemonnee voelen, is het natuurlijk 
begrijpelijk dat ze noodgedwongen een andere keuze maken. We vertrouwen erop dat 
mensen die daarvoor de ruimte hebben goede doelen van harte zullen blijven 
ondersteunen.” 

 

 

13. Gemeentelijke Stadskrant Sittard-Geleen na bijna 20 jaar alsnog 
‘actueel’ 
 
Door Laurens Schellen dagblad de Limburger 8 december 2022 

 

De gemeentelijke Stadskrant van Sittard-Geleen krijgt een metamorfose. Het blad vol 
gemeentelijke informatie verschijnt – al sinds 2005 – niet vaker dan zo’n zes keer per jaar. 
Gevolg: actualiteit is er ver te zoeken. Maar dat gaat veranderen. 
 
In een oplage van 45.000 stuks valt de welgeteld 118de editie van de Stadskrant dezer 
dagen weer huis aan huis in de bus, adressen met een ‘nee-nee-sticker’ uitgezonderd. De 
vorige uitgave dateert al van oktober. Met daarin onder meer een terugblik op de 
buurtcamping die in augustus tijdelijk in Geleen was neergestreken. Om maar aan te geven 
dat een ‘krant’ die zes keer per jaar verschijnt bij voorbaat (ver) achterloopt op de feiten. 

Tweewekelijks 

Maar met ingang van januari krijgt de gratis Stadskrant een actuele(re) inhoud. De 
gemeentelijke boodschappen krijgen voortaan een vaste en afgebakende plek in het 
plaatselijk huis-aan-huisblad MIJNGazet, dat tweewekelijks verschijnt in een oplage van 
38.000 exemplaren en online. De kopij wordt, als vanouds, door de gemeente zelf 
geproduceerd. „In zijn huidige vorm sluit de Stadskrant niet meer aan bij de eisen die we 
stellen. Vooral de actualiteit ontbreekt. Ook de bezorging verliep de laatste tijd slecht. We 
willen ons nieuws nu op een meer eigentijdse manier onder de aandacht brengen. Met een 
korte productietijd”, zegt wethouder Yvonne Salvino (GOB, Communicatie). 

Transfer 

De uitkomsten van eigen lezersonderzoek bevestigen volgens Salvino de noodzaak van 
verandering. De ‘transfer’ naar MIJNGazet krijgt in eerste instantie de status van proef met 
een looptijd van een jaar. De kosten worden op jaarbasis geraamd op circa zestig mille. 
„Ongeveer evenveel als nu”, laat een woordvoerder weten. Mede-eigenaar Bas van Heel van 
MIJNGazet reageert verheugd op de ontwikkeling. „Ons blad bestaat pas twee jaar. Dat de 
gemeente nu bij ons aanklopt, doet goed. Niet alleen financieel, er spreekt ook waardering 
uit voor hetgeen we doen.” 
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14. Limburgse liefdadigheidsfondsen overstelpt met aanvragen: 
vooral mensen tussen de 30 en 50 jaar oud kloppen aan voor 
financiële noodhulp 
 
Door Laurens Schellen dagblad de Limburger 13 december 2022 

 

 

© Getty Images 

  

Het Tientjesfonds Limburg, opgezet om mensen met acute financiële problemen snel en 
zonder bureaucratische rompslomp te helpen, wordt overstelpt met noodaanvragen uit de 
hele provincie. Hetzelfde geldt voor het Limburgs Diaconaal Fonds (LDF), dat met een 
soortgelijke doelstelling opereert. 
 
In korte tijd is het aantal particuliere verzoeken om financiële noodhulp opgelopen tot circa 
225. Vorig jaar waren er dat nog, alles bij elkaar opgeteld, om en nabij de 100. Secretaris 
Frits Benjamins van beide hulporganisaties – ze hebben samen één bestuur - bevestigt de 
alarmerende cijfers, die voor een belangrijk deel zijn toe te schrijven aan de explosief 
gestegen kosten van levensonderhoud. „We worden overspoeld. Het is klip-en-klaar dat 
steeds meer mensen in Limburg financieel in de knel zitten of komen.” Opvallend: het 
merendeel van de noodhulpvragers is tussen de 30 en 50 jaar oud. 

Hulpverlener 

Het Diaconaal Fonds is al sinds 2011 actief in de provincie, het Tientjesfonds Limburg is 
vorig jaar in het leven geroepen bij het afscheid van gouverneur Theo Bovens. 
Noodhulpverzoeken van particulieren die in ernstige en/of acute financiële problemen 
verkeren, worden uitsluitend verstrekt via tussenkomst – en toezicht - van een hulpverlener. 
„Denk bijvoorbeeld aan een welzijnswerker, bewindvoerder, huisarts of pastoor. Maar het 
kan ook een sociaal-maatschappelijke of kerkelijke organisatie zijn. Hoe dan ook zijn de inzet 
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en bemiddeling van een hulpverlener voor ons van wezenlijk belang. Zo weten we namelijk 
zeker dat het geld snel terechtkomt op de juiste plek en goed wordt besteed”, legt de 72-
jarige secretaris uit. 

Het Tientjesfonds keert maximaal 100 euro uit aan mensen die tot de genoemde doelgroep 
behoren en voldoen aan de gestelde voorwaarden. De uitbetaling verloopt met spoed en 
zonder bureaucratische regeltjes, licht Benjamins toe. Dat laatste blijkt vaak bittere 
noodzaak, zo wijst de praktijk uit. „Een financiële noodsituatie kan mensen van de ene op de 
andere dag compleet overvallen en overrompelen. Een kleine steun in de rug is soms al 
voldoende om erger te voorkomen.” Aan dagelijkse voorbeelden geen gebrek: van de 
aanschaf van een dringend benodigde id-kaart of kinderfiets tot de inrichting van een woning 
met tweedehands spullen na een echtscheiding of andere ingrijpende gebeurtenis. 

Lees ook: Rode Kruis Limburg start uitgifte ontbijttassen: ‘Steeds meer vraag naar voedsel’ 

Het LDF is vooral belast met zwaardere financiële probleemgevallen en keert per aanvrager 
maximaal 500 euro uit. „De toekenningsprocedure bij het LDF vergt om die reden ook wat 
meer tijd en duurt logischerwijs wat langer.” 

Onmisbaar 

Een hulpverlener in Parkstad die om privacy-redenen zijn naam (bij de redactie bekend) niet 
in de krant genoemd wil zien, doet regelmatig ‘zaken’ met het Tientjesfonds. Deze vorm van 
noodhulp is in zijn ogen volstrekt onmisbaar geworden, ook in Limburg. „Zonder die 
financiële hulp hebben veel van mijn cliënten echt een enorm probleem. Vaak is het voor hen 
écht een allerlaatste redmiddel. Je zou kunnen zeggen dat door dit soort kleine giften een 
menswaardig bestaan nog enigszins gewaarborgd wordt. Eigenlijk is het triest dat zo’n 
voorziening in Nederland nodig is, maar er is simpelweg geen dekkend vangnet.” 

Dringend 

Het bestuur van de twee organisaties zegt nu dringend op zoek te zijn naar extra sponsoren 
en donateurs. „We hebben minimaal een kwart miljoen euro nodig om ons werk voort te 
kunnen zetten, ook de komende jaren. Door de grote hoeveelheid noodaanvragen is ons 
vermogen flink geslonken. Onze opgave is op korte termijn een halve ton in te zamelen”, 
zegt Benjamins. 

 

15. Drie speerpunten in de aanpak van dakloosheid 

Bron: Sociaal Web 14 december 2022 

https://sociaalweb.nl/auteur/judith-wolf/ 

Om bij dakloosheid niet te dweilen met de kraan open, is een thuis en bestaanszekerheid 
voor iedereen noodzakelijk. Dat vraagt om een radicale verschuiving in de aanpak van 
dakloosheid: van het zoeken naar oplossingen achteraf, als mensen al dakloos zijn, naar het 
voorkomen dat mensen uitgesloten en dakloos raken. Maar hoe doen we dat? Judith Wolf, 
hoogleraar maatschappelijke zorg aan het Radboudumc, zet de belangrijkste punten op een 
rij. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221128_97046285
https://sociaalweb.nl/auteur/judith-wolf/
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1. Gelijke kansen voor iedereen 

Om te beginnen: kansen die essentieel zijn voor een stabiel thuis en een goed leven. Denk 
aan zekere huisvesting, een stabiel en toereikend inkomen, het makkelijker maken van 
gezond leven, betekenisvolle activiteiten, en positieve, ondersteunende relaties. Dat 
betekent het aanpakken van het structurele probleem van maatschappelijke ongelijkheid in 
Nederland. Hiervoor is in de eerste plaats politieke wil nodig. En inspanningen door Rijk en 
gemeenten om de bestaanscondities van mensen en hun zelfregie te versterken. 
Huisvesting heeft hier prioriteit, zoals het faciliteren van meer woningen en woonplekken, het 
verlagen van eisen aan wonen, het soepeler maken van regels voor onderhuur en 
woningdelen. Dit alles om het woningtekort tegen te gaan. 

Daarnaast is een toereikend en stabiel inkomen essentieel voor het voorkomen van 
dakloosheid. Dat betekent onder meer (verder) aan de slag met het verhogen van het 
minimumloon, het afschaffen van de kostendelersnorm, het sneller starten van 
saneringstrajecten bij schulden door preferente posities van bepaalde schuldeisers op te 
heffen, het afschaffen van een zoekperiode van vier weken voor jongeren onder de 27 jaar in 
de Participatiewet en, meer algemeen, het doorbreken van verkokering in beleid en het beter 
onderling afstemmen van wet- en regelgeving, zoals bij de 18-/18+ aansluiting Jeugdzorg en 
Wmo. 

2. Een betere toegang 

Concreet betekent dit toegang tot alles wat mensen nodig hebben voor een stabiel thuis en 
een goed leven. Veel mensen die op achterstand staan of dreigen achterop te raken ervaren 
hoge drempels bij het krijgen van ondersteuning en rechtsbescherming. Zij maken geen 
gebruik van beschikbare regelingen en toeslagen, deels vanwege een gebrek aan 
vertrouwen in de overheid. Ook ontvangen zij vaak niet de ondersteuning die zij gezien hun 
situatie nodig hebben. Dit vraagt om het opsporen en tegengaan van systeemfouten, zoals 
wetgeving die in de uitvoering elkaar tegenwerkt, en feitelijk een vereenvoudiging van het 
systeem van regelingen en toeslagen. Veel kan echter nu al worden gedaan, zoals het 
zorgen voor een effectieve vroeg-aanpak bij betalingsachterstanden en schulden, of het 
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realiseren van gemakkelijk te verkrijgen en goed te begrijpen informatie over alle 
leefgebieden met op maat advies – onder meer bij inloop- en steunpunten in de wijk. Ook de 
inzet van maatjes en ervaringswerkers en het faciliteren van (toegang tot) 
rechtsbescherming en juridische ondersteuning versterken de zelfregie en weerbaarheid van 
mensen. 

Wat de acties voor een betere toegang ook zijn: de impact daarvan zal sterk afhangen van 
de mate waarin die worden uitgevoerd volgens de bedoeling, dus vanuit de leefwereld, 
behoeften en wensen van de mensen die in de knel zijn geraakt. Alleen door wezenlijke 
aansluiting, wederkerigheid en vertrouwen in de relatie is impact mogelijk. Dat betekent 
werken aan een uitvoeringspraktijk die is gestoeld op een menselijke maat. 

3. Een stevige sociale basis en goede verbindingen 

Met preventie van dakloosheid wordt een beweging ‘naar voren’ gemaakt. Om dat te laten 
slagen is een stevige sociale basis onmisbaar. Bij de sociale basis gaat het om het geheel 
van organisaties, diensten en voorliggende voorzieningen, zoals sportverenigingen, 
hobbyclubs, vrijwilligerswerk, kerken, scholen, bibliotheken, culturele (buurt)centra en 
woningcorporaties in samenhang met het weefsel van informele en formele relaties en 
verbindingen tussen alle betrokkenen. Een stevige sociale basis gaat over de leefbaarheid 
en vitaliteit van wijken en draagt bij aan: 

1. verbondenheid met medemensen en betrokkenheid bij de gemeenschap; 

2. samenredzaamheid, zodat iedereen kan meedoen en elkaar kan steunen; 

3. zelfredzaamheid en ontplooiing door het vergroten van het vermogen voor zelfstandig    
leven en eigen probleemoplossing van mensen. 

Belangrijke vragen bij het versterken van die basis zijn: wat is er in de sociale infrastructuur 
aanwezig voor het vervullen van belangrijke functies voor mensen op achterstand, zoals 
ontmoetingen, activiteiten, informatie & advies en ondersteuning, en zijn die voor deze 
mensen voldoende toegankelijk? En welke relaties en netwerken doen er vooral toe? Zijn die 
accepterend en ondersteunend en bereid er ‘te zijn’ voor de mensen als dat nodig is? 

Cruciaal voor een succesvolle beweging ‘naar voren’ is ook een goede aansluiting tussen de 
informele relaties en netwerken en de ambulante begeleiding die professionals bieden bij het 
(weer) zelfstandig wonen van kwetsbare mensen. Kortom: de aansluiting op ondersteuning 
door wijkteams, sociaal werk en de eerstelijnszorg, en de begeleiding vanuit onder meer de 
maatschappelijke opvang en de geestelijke gezondheidszorg. Met de vraag of ook deze 
professionals voldoende zijn toegerust voor hun andere taken en verantwoordelijkheden. 

Hoe maken we écht het verschil voor mensen die dakloos dreigen te worden? 

Preventie van dakloosheid zet pas echt zoden aan de dijk als: 

1. ingezet wordt op een fundamentele verandering van het systeem. Er wordt een 
beweging gemaakt van opvang naar preventie en wonen – dus naar wonen en 
ondersteuning van mensen in hun leefwereld – in het sociaal domein; 

2. de structurele factoren, mechanismen en processen van sociale uitsluiting en 
dakloosheid door alle overheden (nationaal, lokaal, regionaal) en alle betrokken partners 
worden aangepakt; 

3. in de ondersteuning van mensen geen onderscheid en selectie wordt gemaakt tussen 
zelfredzamen en niet-zelfredzamen. Iedereen die onderdak verliest heeft ondersteuning 
nodig, op maat, dus verschillend in soort, intensiteit en duur. 
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Leidraad bij preventie van dakloosheid 

De Preventie Alliantie ondersteunt gemeenten en hun partners bij de opgave van preventie 
van dakloosheid en heeft als leidraad hierbij het beleidskader sociale inclusie ontwikkeld 
(Wolf, 2022). In de Gids voor preventie van dakloosheid ‘Toekomst met een thuis’ zijn voor 
elk van de pijlers acties beschreven die bijdragen aan het voorkomen van dakloosheid. Bij 
elkaar geven die acties de mogelijkheid van reflectie op de preventieve aanpak, lokaal en 
regionaal. Wat is de kracht en wat wil je als gemeente en partners behouden? Wat zijn de 
kansen voor versterking en wat wordt met prioriteit in actielijnen aangepakt? Dit geheel van 
acties wordt met die bedoeling ook uitgevraagd in de Preventiescanner Dakloosheid. 

 

16. Van der Burg: eisen over menswaardige asielopvang 
onhaalbaar 

Bron: ANP 13 december 2022 

Het kabinet kan de eisen uit de rechterlijke uitspraak over de asielopvang nog niet naleven, 
schrijft staatssecretaris Van der Burg. 

Het kabinet kan de bevelen uit het rechterlijk vonnis over een meer humane opvang van 
asielzoekers niet nakomen, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan de Tweede 
Kamer. Hij betreurt dat zeer, maar herhaalt dat de weg uit de opvangcrisis ‘helaas niet van 
vandaag op morgen gereed’ is. Het kabinet zet ‘alles op alles om dit zo snel als mogelijk te 
realiseren’. 

Menswaardig 

Begin oktober kreeg het kabinet een flinke lijst aan bevelen mee van de 
voorzieningenrechter in de uitspraak van een zaak die VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 
had aangespannen. Staat en COA voldoen niet aan Europese normen voor de 
menswaardige opvang van asielzoekers, oordeelde de rechter. Per direct moesten onder 
meer kwetsbare asielzoekers – zoals kinderen jonger dan 1 jaar en hun gezinsleden, en 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen – niet meer in de crisisnoodopvang geplaatst 
worden. Ook op veel andere punten moesten beide partijen direct verbeteringen doorvoeren. 

Turbo-spoedappel 

Onmogelijk, stelden Staat en COA, en vroegen een turbo-spoedappel aan. Het is volgens 
beide partijen ‘niet mogelijk om aan alle punten binnen de gestelde termijnen te voldoen’. Op 
20 december volgt de uitspraak, meldt Van der Burg aan de Kamer. In de tussentijd wordt 
wel hard gewerkt om genoeg opvangplekken van voldoende kwaliteit te realiseren, maar dat 
lukt niet in de mate die de rechter heeft opgedragen. 

Onhaalbaar 

Zo is het ‘onhaalbaar’ om zo snel mogelijk in Ter Apel maximaal 55 minderjarige 
asielzoekers voor 5 dagen te huisvesten, schrijft Van der Burg. ‘Als gevolg van de 
aanhoudend hoge instroom en gebrekkige doorstroom is dit binnen de door de rechter 
gestelde termijnen een onrealistische opgave gebleken.’ 

 

 

https://indd.adobe.com/view/b4adf02d-2c88-4191-b74b-930c7c1671cc
https://indd.adobe.com/view/1f231b4c-2212-4d62-aa66-34e25c904d7f
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/preventiealliantie/scanner/
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School 

Het lukt evenmin om binnen de door de rechter gestelde termijn van twee weken alle 
asielzoekers medisch te screenen voordat ze in een crisisnoodopvang worden geplaatst. Dit 
gebeurt nu bij ‘ongeveer de helft’, meldt de staatssecretaris. Ook kan niet aan de eis van de 
rechter worden voldaan om alle kinderen binnen drie maanden op een school te krijgen. 
‘Scholen en gemeenten werken hard om alle leerlingen een goede plek in het onderwijs te 
bieden. In de praktijk zien we echter dat scholen en gemeenten aanlopen tegen de grenzen 
van wat mogelijk is.’ 

 

 

 

 


