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Geacht College,
In de vergadering van 12 januari 2016 heeft de Cliëntenraad Werk en Inkomen de Minima
effectrapportage van het Nibud besproken.
De Cliëntenraad Werk en Inkomen vindt dat uit de Minima effectrapportage van het Nibud niet
het beeld mag ontstaan dat in Enschede de armoedeproblematiek wel meevalt. In Enschede
zijn er nog steeds grote groepen inwoners die meerdere jaren opeenvolgend rond moeten
komen van een inkomen op bijstandsniveau. Een deel van hen zit zelfs meerdere jaren,
doordat ze schulden moeten aflossen, op de zogenaamde beslagvrije voet. In de
berekeningen van het Nibud voor de verschillende huishoudtypen is geen rekening gehouden
met het aflossen van schulden.
Het lijkt erop, als met schulden geen rekening wordt gehouden, dat bijna alle huishoudtypen
in de meest elementaire basisvoorzieningen kunnen voorzien. Uitzondering hierop is het
huishoudtype: ouders met een bijstandsuitkering met twee kinderen in de leeftijd tussen de 14
en 16 jaar. Deze groep burgers en hun kinderen hebben het niet alleen financieel maar ook in
sociaal opzicht erg moeilijk.
De Cliëntenraad Werk en Inkomen staat nog steeds achter het uitgangspunt dat het hebben
van werk de beste manier is om aan de armoede te ontsnappen. Dit vooruitzicht is echter niet
voor iedereen weggelegd. Immers werk is er niet voor iedereen. Voor inwoners in onze stad
die noodgedwongen niet aan een betaalde baan kunnen komen, zal een goed vangnet
noodzakelijk blijven. Bovendien kan bij een eventuele overgang van bijstand naar betaald
werk de “armoedeval” nog steeds een frustrerende rol spelen.
Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat de Stichting Leergeld een essentiële bijdrage levert
aan het zogenaamde “plus-pakket” voor grote aantallen kinderen. Vooral voor kinderen, te
meer omdat Enschede veel zogenaamde “generatie werklozen” heeft, is het belangrijk dat ze
hun toekomstkansen vergroten. Het doorbreken van rolpatronen is hierbij belangrijk; dit is
echter een weg van de “lange adem”. De preventieve werking die dit voor kinderen heeft,
krijgt onze brede steun. Armoedebeleid heeft voor de Cliëntenraad Werk en Inkomen
nadrukkelijk niet alleen een materiële kant, maar zeer zeker ook een immateriële kant, te
weten: wat zijn de maatschappelijke effecten op kinderen als ze langdurig op jonge leeftijd
niet kunnen meedoen. De Cliëntenraad adviseert daarom met klem om de Stichting Leergeld
en het “plus-pakket” te blijven steunen.

Enkele concrete punten:
-Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat gezinnen met kinderen in de leeftijd van 14
tot 16 jaar financieel gezien het erg moeilijk hebben. Het Nibud stelt dat de landelijke
tegemoetkomingen voor kinderen niet opwegen tegen de extra kosten die kinderen
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met zich brengen en dus ontoereikend zijn. Wij adviseren het College daarom om bij
het Rijk en/of de VNG een verhoging te bepleiten van de tegemoetkoming voor met
name oudere kinderen.
-Het Nibud-rapport heeft uitsluitend een financiële (materiële) invalshoek. De
Cliëntenraad Werk en Inkomen wil nogmaals benadrukken dat armoede ook een
immaterieel “gezicht” heeft. Langdurig niet kunnen meedoen in de samenleving
heeft vrijwel altijd blijvende negatieve gevolgen voor zelfbeeld en eigenwaarde
van uitkeringsgerechtigden.
-Het Nibud hanteert in zijn rapport basispakketten en restpakketten. In
werkelijkheid zullen bestedingen vaak niet volgens de lijnen van deze pakketten
gaan. Roken en drinken kunnen een rol spelen. In de harde werkelijkheid is vaak
sprake van onvermogen tot opvoeding bij ouders. Dit kan grote invloed hebben
op de armoedebeleving.
-Het Nibud concludeert terecht dat de diverse vormen van
inkomensondersteuning een positief effect hebben op de bestedingsruimte van
de inwoners. Dit pleit voor voortzetting ervan. Hierin past ook het voortzetten van
steun aan Voedselbank, Kledingbank en andere vormen van
vrijwilligersorganisaties, waarbij relatief bescheiden subsidiebedragen zeer
effectief zijn.

Dit is onze reactie op de Minima effectrapportage van het Nibud. Wij blijven de
ontwikkelingen nauwlettend volgen. Indien er nieuwe onderzoeken op het terrein van
Werk en Inkomen in opdracht van Uw college worden uitgevoerd, vernemen wij dit
graag.

Namens de Cliëntenraad Werk en Inkomen,

B. Heeringa, voorzitter..
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