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Aanwezig; Cliëntenraad Participatiewet Wijchen, Platform Kerk en Vluchteling Wijchen
e.o., KBO, Talis, Maaswaal college, Vluchtelingenwerk, Wmo-raad Wijchen,
Vincentiusvereniging, St. Leergeld 2-stromenland, FNV, ‘Gezond leven in Wijchen Noord’,
HetWerkt!Wijchen, Caritas Wijchen, Kledingbank, parochie De Twaalf Apostelen, Diaconie
De Schakel, RIBW, Driestroom
Opening
Wethouder Agnes Schaap opent de bijeenkomst. Twee en half jaar na de vorige
bijeenkomst is de gemeente opnieuw op zoek naar input en ideeën om haar
armoedebeleid goed te laten aansluiten bij de praktijk in Wijchen. In april dit jaar hebben
wij ook bij elkaar gezeten: toen alleen met die partijen die ook zelf middelen hebben om
mensen met lage inkomens te sturen. Nu zitten we met een aanzielijk bredere groep aan
tafel.
Presentatie prestaties gemeente
Presentatie is bijgevoegd
Thema’s in de discussie
Wat is genoeg?
Een groot aantal aanwezigen vraagt zich af of de hoogte van de uitkering voldoende is
om op een acceptabel zij het minimaal niveau te kunnen leven. Dat is een vraag die
alleen door de politiek beantwoord kan worden. In het opstellen van ons beleid maken
wij vanzelfsprekend gebruik van de ervaringen die wij zelf op doen, zoals we ook graag
aansluiten op ervaringen van de partijen hier aan tafel.
Vanuit deze gedachte wordt gepleidt om de inkomensgrens terug te brengen naar 120%.
Een aantal mogelijkheden wordt op dit moment onderzocht.
Voorkomen is beter dan genezen
Er wordt op gewezen dat je het beste zoveel mogelijk vooraan problemen kunt
voorkomen, dan ze “achteraan” oplossen. Dit lijkt een beetje zo bij bewindvoering. We
zouden mensen moeten kunnen ondersteunen, nog voor ze bij de rechter bewindvoering
krijgen toegewezen. Anderzijds moeten we ook overwegen of er soms niet ondersteuning
nodig blijft als bewindvoering vervalt. Talis onderstreept het belang van zo vroeg
mogelijk op probleemsituaties af stappen; huurschulden ontstaan veelal pas later vanuit
het opbouwen van betalingsachterstanden en kleinere schulden. Mensen vinden het
veelal moeilijk om steun te vragen voor hun problemen.
In 2017 zullen we de mogelijke alternatieven onderzoeken. Het stijgen van de kosten
voor bewindvoering is een landelijke tendens.
Vraagwijzer
Een aantal aanwezigen wijst erop dat zij mensen kennen die het moeilijk vinden om bij
Vraagwijzer naar binnen te stappen. Daarnaast zijn er ook mensen die wijzen op het
tegendeel. Ook een teleurstellend antwoord vanuit Vraagwijzer kan makkelijk tot een
negatief gevoel leiden. Wel is het zo dat Vraagwijzer mensen;
 Indien nodigt helpt bij het invullen van formulier
 Overzicht heeft over alle mogelijkheden van het minimabeleid
 Contacten heeft met vrijwel alle maatschappelijke partijen in Wijchen en daar ook
naar doorverwijst.
Kinderen
Veel aanwezigen vinden het van belang dat kinderen in huishoudens met lage inkomens
niet automatische de situatie van hun ouders krijgen overgedragen.





Het behalen van een zwemdiploma zou voor ieder kind mogelijk moeten zijn. Er zijn
ook andere mogelijkheden als “echte” zwemlessen om kinderen te leren zwemmen.
Is een PC in het onderwijs tegenwoordig al niet nodig vanaf 8 of 9 jaar?
Veel aanwezigen achten het beter dat ondersteuning voor kinderen “in natura” wordt
toegekend zodat je zeker weet dat het aan hen ten goede komt. Dit betekent wel dat
alle uitgaven dan bij de gemeenten verantwoord moeten worden (in de
Geldterugregeling is dat nu maar 25% van de uitgaven).

Chronisch zieken
Hoewel iedereen blij is met de mogelijkheden van de CZM en de Wmo-regeling maakt
zich toch zorgen dat een te kleine groep hierop een beroep kan doen. Voor deze groep
gaat in ieder geval de eigen bijdrage aan het CAK naar beneden of helemaal verdwijnen.
Bundeling
Een aantal organisaties wijst er op dat het soms ook moeilijk is om elkaar te vinden:
wellicht is een bundeling van particuliere initiatieven ook mogelijk en wenselijk?
Gemeente Heumen heeft hierin al forse stappen gezet. De gemeente zal in ieder geval
het initiatief nemen om deze partijen bij elkaar te brengen.
Losse punten
 Lever vooral maatwerk in overleg met de betrokkene. Denk niet te veel alleen in
regelingen.
 Is het in Wijchen niet mogelijk om een adres te krijgen (als je nog geen woning kunt
toegewezen krijgen) waardoor je als inwoner wel in aanmerking komt voor een
uitkering? Bijvoorbeeld na scheidingen.
 Als met in een schuldsaneringstraject zit heeft men minder te besteden dan de
bijstandsnorm, d.w.z. het deel wat je van je uitkering wordt geacht te kunnen sparen
wordt dan ingezet om de schulden mee af te lossen.
 Moeten we mensen niet nabellen die wel een aanvraagformulier meenemen maar
nooit terugsturen?
Iedereen hartelijk dank voor de inbreng!

