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Geachte heer Goud,  

 

Allereerst willen wij de WMO-adviesraad hartelijk bedanken voor hun advies. Wij herkennen 

de reflectie die u geeft op de armoedeaanpak. Ook wij zouden soms wat meer ruimte willen 

om maatwerk te kunnen leveren aan individuen bij wie dit noodzakelijk is. Wij zijn dan ook 

erg blij met de landelijke beweging waarbij gemeenten steeds meer beleidsvrijheid krijgen. 

Helaas is onze beleidsvrijheid momenteel onvoldoende om op alle aanbevelingen die u 

geeft invloed uit te oefenen.   

 

Op 15 december 2020 ontvingen wij van u, namens de WMO-adviesraad, een advies met 

daarin zeven aanbevelingen over armoede. De WMO-adviesraad geeft aan zich grote 

zorgen te maken, omdat ze op het NIBUD hebben gelezen dat de minima er al decennia niet 

op vooruitgaan.  

 

In deze brief geven wij per aanbeveling onze reactie. Bovendien maken wij graag met de 

WMO-adviesraad een afspraak voor een overleg om vragen naar aanleiding van deze brief 

te beantwoorden en om met elkaar het gesprek over de armoedeaanpak in Zwijndrecht te 

voeren. Op korte termijn kunt u een uitnodiging verwachten. In de bijlage vindt u het 

Deltaplan Armoede. Dit plan vormt voor de periode 2018 – 2022 de basis voor de 

armoedeaanpak in Zwijndrecht.  

 

De zeven aanbevelingen 

1. 'Verhoog de bijstand en het minimum jeugdloon van 18 jarigen – als mensen op hun 18de 

financieel zelfstandig moeten zijn, moeten ze ook kunnen rondkomen' 

Helaas hebben wij als gemeente geen invloed op de hoogte van de bijstand en het daarmee 

samenhangede minimum inkomen. Dit zijn bepalingen vanuit het Rijk.  

 

Jaap Goud 

Voorzitter a.i. 

WMO-adviesraad Zwijndrecht 
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Wij realiseren ons als gemeente wel dat er voor 18-jarigen ontzettend veel verandert op 

financieel vlak. Wij oriënteren ons als gemeente daarom op projecten om 18-jarigen te 

helpen met het regelen van de nodige geldzaken en het goed omgaan met de nieuwe 

financiële verantwoordelijkheden.   

 

2. 'Verhoog de bijstand voor stellen met kinderen van 12 jaar en ouder. De 

bijstandsuitkering is onvoldoende om van rond te komen.' 

Net als bij punt 1 heeft de gemeente Zwijndrecht niet de mogelijkheid om de bijstand te 

verhogen. Als gemeente proberen wij deze gezinnen wel te ondersteunen. Zo mogen 

kinderen uit gezinnen die moeilijk rondkomen gebruik maken van diverse voorzieningen, 

zoals Stichting Leergeld en de Kindpas. 

 

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' 

Voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten bestaat de collectieve 

zorgverzekering van de Drechtsteden. De SDD gemeente Zwijndrecht betaalt via de SDD 

mee aan de premie en de zorgverzekeraar, VGZ, geeft korting.   

 

Bovendien werken we in Zwijndrecht aan het project Samen Sneller Schuldenvrij. Het 

uitgangspunt hierbij zijn de geregistreerde 'wanbetalers' bij het CAK. Inwoners die 

geregistreerd staan bij het CAK zijn inwoners die meer dan vijf maanden achterstand 

hebben met het betalen van de zorgverzekering. In Zwijndrecht heeft iets minder dan de 

helft van de inwoners die bekend zijn bij het CAK geen uitkering van de SDD. Door contact 

met deze inwoners op te nemen, hopen wij stress van deze inwoners weg te nemen en ze 

alsnog naar de juiste financiële ondersteuning te verwijzen. Hiermee proberen we te 

voorkomen dat mensen met gezondheidsproblemen (meer) geldproblemen krijgen.  

 

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.' 

Dit signaal is bekend bij de SDD. De SDD vindt dit ook een erg belangrijk signaal en heeft 

dit daarom als een van de grote ontwikkelpunten voor de komende jaren aangekaart.  

 

In 2021 start de SDD met 'simpel switchen'. Dit project kan waardevol zijn voor inwoners 

met flexibele inkomens en kent vier uitgangspunten: 

- Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer 

terug kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt. 

- Beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan. 

- Meedoen op de best passende plek. 

- Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning. 
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5. 'Help gemeenten ruimhartig te kunnen zijn – geef hen de ruimte om meer maatwerk te 

kunnen leveren zodat inwoners kunnen ronkomen en meedoen. Een gemeentelijke 

bijdrage van 50euro per jaar om te kunnen sporten helpt inwoners niet als de 

sportschool 20euro per maand kost.' 

Zoals eerder genoemd ondersteunen wij de behoefte aan meer ruimte voor maatwerk.  

 

In uw brief legt u de nadruk op het structureel regelen van sporten voor kinderen die uit een 

minder welvarend gezin komen.  

 

In de gemeente Zwijndrecht regelen we dit structureel door middel van Stichting Leergeld. 

Het Sport en Cultuurfonds is in de regio Drechtsteden onderdeel van Stichting Leergeld. Elk 

jaar kunnen kinderen die recht hebben op de voorzieningen van Stichting Leergeld opnieuw 

een aanvraag indienen. Stichting Leergeld zoekt vervolgens mee naar een activiteit die 

binnen het budget van Stichting Leergeld past.  

 

Daarnaast bieden we vanuit de brede school sport- en cultuuractiviteiten aan die gratis zijn 

voor kinderen. Deze activiteiten vinden zowel tijdens schooltijd als na schooltijd plaats en 

worden aangeboden op basisscholen in Zwijndrecht en Heerjansdam.  

 

Voor kinderen uit armoede die zelf de weg naar sport- en cultuuractiviteiten nog niet weten 

te vinden, bestaat sinds kort het project 'Als ik later groot ben…'. Bij dit project mogen 

kinderen hun toekomstdroom in een (digitale) brievenbus inleveren. Alle kinderen die een 

toekomstdroom inleveren worden uitgenodigd voor een droomgesprek. In dit gesprek wordt 

bekeken hoe kinderen een eerste stap richting hun toekomstdroom kunnen zetten. Zo 

verwijzen we iemand met de toekomstdroom om profvoetballer te worden door naar 

Stichting Leergeld zodat dit kind lid van de voetbalvereniging kan worden. 

   

6. 'De bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen in sommige situaties als gift te 

verstrekken' 

De bijstand en bijzondere bijstand worden uitgevoerd door de SDD. De SDD is voert sinds 

oktober 2020 een pilot uit waarbij inwoners uit de Drechtsteden een voucher mogen 

aanvragen voor de basisinrichting van hun woning. Inwoners die aan de voorwaarden van 

bijzondere bijstand voldoen en een volledige woninginrichting nodig hebben kunnen een 

beroep doen op de voucher. Door middel van de voucher kunnen inwoners gratis meubels 

uitzoeken bij Geef het Dordt. De uitgezochte meubels worden thuis bezorgd. De voucher 

geldt niet voor huishoudelijke apparatuur, hiervoor moeten inwoners nog steeds de 

voordelige lening aanvragen.  

 

Bovendien werken we in de Drechtsteden samen met Stichting Urgente Noden. Stichting 

Urgente Noden verstrekt een gift indien er sprake is van urgente financiële nood.  

 

7. 'Het inzetten van preventieve maatregelen om te voorkomen dat statushouders in 2021 

langdurig in een armoedesituatie terecht komen'.  
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Vluchtelingenwerk heeft als basistaak om statushouders te begeleiden naar een woning. Zo 

helpt Vluchtelingenwerk met de huur, de inrichting en het aanvragen van benodigde 

regelingen. Bovendien ondersteunt Vluchtelingenwerk vluchtelingen bij alle hulpvragen. Het 

gaat hierbij ook om financiële hulpvragen. Ook mogen statushouders gebruik maken van 

hetzelfde financiële hulpaanbod als waar andere inwoners gebruik van mogen maken. Zo 

mogen statushouders bijvoorbeeld gebruik maken van de Voedselbank en de Kledingbank.  

 

Daarnaast zet de SDD extra in op het begeleiden van statushouders naar werk. Dit wordt 

gedaan in het kader van Impuls Statushouders. Impuls Statushouders is in 2016 opgericht 

om ervoor te zorgen dat statushouders vanaf dag één niet alleen aan hun inburgering maar 

ook aan hun arbeidsmarktkansen werken. Dit vanuit de gedachte dat beide onderdelen 

elkaar versterken. Dit geldt wel alleen voor statushouders die een uitkering ontvangen.  

 

In de nieuwe wet inburgering zit ook de verplichting voor de gemeenten om statushouders 

'financieel te ontzorgen'. Deze verplichting gaat per 1 januari 2022 van kracht, met de 

inwerkingtreding van de Wet inburgering. De colleges van Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Papendrecht en Zwijndrecht gaan aan hun gemeenteraden voorstellen dat ze dit samen 

voorbereiden en uitvoeren, met de SDD.  

 

Tot slot een opmerking wat betreft het door u verwachte aantal statushouders in 2021. In uw 

brief spreekt u over minimaal 150 statushouders. Bij de gemeente hebben wij andere cijfers. 

In een kamerbrief van het Rijk staat beschreven dat Zwijndrecht in de eerste helft van 2021 

35 statushouders moet huisvesten1. Het aantal statushouders voor het tweede half jaar ligt 

meestal in dezelfde lijn als het eerste half jaar. Voor heel 2021 verwachten wij daarom 

maximaal 80 statushouders te huisvesten. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

        

 

 

 

Ronald de Meij    Tycho Jansen 

 

 

  

                                                
1https://www.woningmarktbeleid.nl/binaries/woningmarktbeleid/documenten/kamerstukken/2020/11/0
5/taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-eerste-helft-2021/2020-09-
28+Bijlage+A+circulaire+1e+helft+2021_TAAKSTELLING_13.500.pdf 


