Aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul, 26 oktober 2020

Betreft: Reactie op herziene versie van het Armoedebeleid

Geacht college,
Op 17 oktober 2020 ontvingen wij van de gemeente de herziene versie van het Armoedebeleidsplan
2021-2024. Omdat een eventuele reactie met spoed werd gevraagd hebben wij ons beperkt tot de
belangrijkste aspecten in verband met de herziening van de cijfers uit het oorspronkelijke plan.
Belangrijkste constatering is dat gekozen wordt voor een scenario met verhoging van de inkomens
voor de gemeentelijke inkomensregelingen. Een positieve wending ten opzichte van de eerste versie.
Dat is een aanmerkelijke verbetering voor de burgers die het betreft.
Tegelijkertijd toch enkele kanttekeningen daarbij:
-

-

Er zijn risico’s aan deze open-eind-regeling, zoals ook door u zelf wordt vastgesteld in de nota.
Vermindering van dit risico is onder meer te bereiken door meer in te zetten op het duurzaam
aan de slag gaan van mensen.
In een duurzame werksituatie is er minder sprake van terugvallen op een bijstandsuitkering.
En dit levert winst op in inkomenstermen, maar ook vermindering van stressvolle onzekerheid.
Ook het meer gebruik maken van de landelijke regelingen vermindert het risico voor de
gemeente. In dit plan wordt aangegeven dat de gemeente daaraan wil werken onder meer door
actief bekendheid te geven aan de landelijke regelingen en bij het aanvragen daarvan
ondersteuning te bieden. Prima initiatief.
De eventueel optredende armoedeval wordt -landelijk gezien- vooral veroorzaakt door de
landelijke regelingen en de fiscale gevolgen bij werkenden ten opzichte van niet werkenden.
Het organiseren van participatiepleinen is naar ons idee een belangrijke weg om duurzaam
werken te bevorderen.
Armoede is vaak (ook) een gevolg van te weinig inkomen. Het inzetten op een degelijk minimum
inkomen lijkt dan ook een cruciaal punt.

Dit is onze aanvulling op een eerdere reactie op het Armoedebeleidsplan 2021-2024 van de
gemeente Valkenburg a/d Geul. Wij hopen dat ook deze aanvulling nog kan bijdragen aan
optimalisatie van het in het algemeen goed uitgewerkte beleid.
Met vriendelijke groeten
Drs. G.H.F. Rutten, voorzitter ASD
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