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Zwijndrecht  15-12-2020 

Betreft: Armoede in Zwijndrecht 

 
Geachte heer Jansen en de heer De Meij, 
 
In de Nieuwsbrief Zorg & Sociaalweb van 3 november jl. stond een artikel over verbetering van 
armoedebeleid in gemeenten: Sociaalweb - Nibud: Vijf aanbevelingen voor verbetering armoedebeleid 
gemeenten Zoals u kunt lezen, worden er in dit artikel vijf aanbevelingen gedaan.  
 
Op 10 november jl. hebben we deze aanbevelingen besproken met Zita Goes. Hieronder gaan we kort 
op de vijf aanbevelingen in.  
 

1. Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon van 18-jarigen – als mensen op hun 
18de financieel zelfstandig zijn moeten ze ook kunnen rondkomen. 
Om schulden in de toekomst te vermijden, kan de bijstand/het minimumjeugdloon met 
bijzondere bijstand aangevuld worden. Het verhogen van de bijstand en het 
minimumjeugdloon zijn politieke keuzes. 
 

2. Verhoog de hoogte van de bijstand voor stellen met kinderen van 12 jaar en ouder. De 
bijstandsuitkering is onvoldoende om van rond te komen. 
Ook hier kan bijzondere bijstand een aanvulling zijn. 
 

3. Bescherm mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten: laat hen niet door 
gezondheidsproblemen geldproblemen krijgen. Versimpel het systeem en zorg als 
gemeente voor een goed aanvullend pakket aan tegemoetkomingen. 
We adviseren het advies van het NIBUD over te nemen. 
 

4. Maak minimabeleid voor mensen met een laag en flexibel inkomen – waarbij het hebben 
van een eigen huis, spaargeld of een hoog inkomen in het verleden niet per definitie 
betekent dat men geen inkomensondersteuning krijgt. 
We adviseren het advies van het NIBUD over te nemen. 

 
5. Help gemeenten ruimhartig te kunnen zijn – geef hen de ruimte om meer maatwerk te 

kunnen leveren zodat inwoners kunnen rondkomen en meedoen. Een gemeentelijke 
bijdrage van € 50 per jaar om te kunnen sporten helpt inwoners niet als de sportschool 
€ 20 per maand kost. 
We adviseren u het sporten voor kinderen structureel te regelen. De kinderen waarvan de 
ouders weinig inkomen hebben, kunnen dan in ieder geval gaan sporten. 

 
Er zijn nog twee punten dat wij hieraan toe willen voegen, namelijk de bijzonder bijstand voor 
duurzame gebruiksgoederen en armoedepreventie onder nieuwkomers/vergunninghouders in 2021 
 
De bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt conform artikel 51 van de 
Participatiewet verstrekt in de vorm van een lening. Deze lening kan de mensen in de problemen 
brengen. Ze leven voor een lange periode onder het minimum. We adviseren de bijzondere bijstand in 
bepaalde situaties als gift te verstrekken. In het bepalen of de bijzondere bijstand voor duurzame 
gebruiksgoederen een lening of een gift is, pleiten we ervoor dat er een onderscheid gemaakt wordt 
tussen de mensen die wel/niet langdurig op bijstandsniveau leven. Van mensen die langdurig op 
bijstandsniveau leven, kun je niet verwachten dat ze geld reserveren voor duurzame 
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gebruiksgoederen. Recent jurisprudentie ondersteunt onze oproep. 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:3259 
  
Armoedepreventie onder statushouders in 2021: we pleiten voor preventieve maatregelen/ 
inspanningen om te voorkomen dat statushouders in 2021 langdurig in een armoedesituatie 
terechtkomen. We verwachten dat Zwijndrecht minimaal 150 statushouders moet huisvesten1. Dit stelt 
de gemeente voor een huisvestingsopgave en vraagt extra inspanningen om te voorkomen dat deze 
groep (vaak getraumatiseerd met hoge GGZ-/jeugdhulp- problematiek) langdurig in een 
armoedesituatie terechtkomt.  
 
Signaal 
We willen een signaal afgeven dat we ons grote zorgen maken. Volgens het NIBUD zijn de minima er 
al decennia niet op vooruitgegaan. Dat levert schrijnende situaties op. 
 
We realiseren ons dat de oplossing maar ten dele bij de gemeente Zwijndrecht ligt. We bespreken de 
punten met betrekking tot de bijzondere bijstand en de schulden ook in het overleg van de Regionale 
Adviesraad Wmo Drechtsteden met de SDD. 
 
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 
 
 
Jaap Goud,                
Voorzitter a.i.               
Wmo Adviesraad Zwijndrecht           

 
1  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/huisvesting-asielzoekers-met-
verblijfsvergunning 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/03/tk-taakstelling-huisvesting-
vergunninghouders-2021 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/11/05/taakstelling-huisvesting-
vergunninghouders-eerste-helft-2021 
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