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Betreft: Advies m.b.t. Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn 2016
Geacht college,
Als Adviesraad VWI en Adviesraad Wmo, verder aan te duiden als adviesraden, hechten wij
eraan u van een ongevraagd advies te voorzien met betrekking tot het in opdracht van de
gemeenteraad gehouden Nibudonderzoek en de naar aanleiding daarvan gepresenteerde ‘Minimaeffectrapportage’.
Allereerst past het ons de gemeenteraad te complimenteren met het tot dit onderzoek genomen
initiatief en onze waardering uit te spreken voor de heldere wijze waarop in de rapportage voor
verschillende (voorbeeld)huishoudtypen de koopkracht inzichtelijk is gemaakt.
Door leden van de adviesraden is deelgenomen aan de ‘tafelgesprekken’ tijdens de PMA van 23
februari jl.
Naar aanleiding van hetgeen gesteld in de genoemde rapportage hebben wij er behoefte aan u te
voorzien van de volgende adviezen:
1. Meer aandacht te geven aan ‘de voorkant’ van het probleem m.b.t.
schuldenproblematiek. Het cursus-, workshop- en begeleidingsaanbod is er nu vaak
alleen maar op het moment dat de schulden en problemen de mensen ‘boven het hoofd
groeien’. In verband daarmee pleiten we voor een project ‘vroegsignalering’ (zoals
beschreven in de Nibudrapportage “Vroeg erop af”) in de doorontwikkeling van de
CMO's. Niet alleen de focus op ‘multi-problem’ situaties maar acteren aan de voorkant
van het probleem.
2. Bij het besteden van de zogenoemde “Klijnsmagelden” (extra ondersteuning voor
kinderen in armoede) een deel daarvan te besteden aan het verstrekken van een 2e
kidskaart in de zomerperiode en deze te differentiëren naar leeftijd. Ook adviseren wij u
de kidskaart die in november/december wordt verstrekt te differentiëren. Bij het
differentiëren naar leeftijd adviseren wij u bijzondere aandacht te hebben voor kinderen
van 12-18 jaar.
3. In verband met de armoedeval bij mensen die vanuit de bijstand naar betaald werk
doorstromen adviseren wij u om (daar waar nodig) de mogelijkheid te creëren tot een
geleidelijke afbouw van regelingen en voorzieningen waar men dan geen of minder recht
meer op heeft. (b.v. individuele inkomenstoeslag)
4. Wij vragen uw aandacht voor de normen en voorwaarden m.b.t. kwijtschelding Tribuut
en GBLT en het gelijktrekken daarvan. Wij adviseren u daarbij oog te hebben voor de
vermogensgrens die gehanteerd wordt van € 2269,-. De zogenoemde bufferberekenaar
van het Nibud geeft aan dat er bij inkomens op minimaniveau een financiële reserve van
€3500 nodig is om onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen.
Mogelijk dat dit in landelijk (politiek) verband aan de orde zou kunnen worden gesteld.
5. Gezien de huidige tijd van economische groei en voorspoed waar we van horen adviseren
wij u om de inkomensgrens IIT te verhogen naar 110%.
6. Uit het Nibud onderzoek blijkt dat er zorgen zijn over huishoudens met kinderen en
zorgkosten. Wij bepleiten in deze een expliciete ondersteuning van deze doelgroep.

Ten slotte: De adviesraden blijven graag betrokken bij de voortgang en uitwerking van het
proces. Wij zijn graag bereid deel te nemen aan de klankbordgroep ‘Actieve organisaties in het
sociaal domein’ waartoe aan het einde van de PMA op 23 februari toe werd opgeroepen.
Graag zien wij uw reactie tegemoet,

Met vriendelijke groeten,
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Voorzitter Adviesraad VWI
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