
Verslag Thema-avond ‘Armoedebeleid’

12 mei 2021 via Zoom

Door de Verkiezingsprogrammacommissie GR2022

Deze thema-avond is er één in een reeks van thema-avonden, gericht op het ophalen
van input onder de leden van D66 Haarlem voor het Verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er worden op deze avond stellingen besproken
gerelateerd aan armoedebeleid.

Stelling 1: als iemand uit de bijstand komt, dan moet de
gemeente een financiële bonus aan degene uitkeren. Zo
worden burgers extra gemotiveerd, dan wel beloond als ze uit
de bijstand komen.
Eens: 1
Oneens: 5

Eens
● Misschien is dit niet de juiste uitwerking, maar het is wel belangrijk dat werken wordt

beloond. Werken heeft niet alleen financiële waarde, maar ook ander soort waarden
(netwerk, vervulling)

Oneens
● Ik denk dat er andere manieren beter voor zouden zijn. Als je in de bijstand zit is werken

niet altijd leuk
● Je ziet dat mensen in bijstand blijven omdat ze mentaal met armoede bezig zijn en niet

vooruit kunnen. Dat is het probleem, niet per se een financiële prikkel om uit de bijstand
te komen

● Hierin zie je het spanningsveld tussen het principiële en pragmatische van D66. Als je
een prikkel geeft voor gedrag wat je mag verwachten (namelijk dat mensen hun best
doen om een baan te zoeken) vind ik dat niet in lijn met het principiële, het zou niet zo
mogen zijn

Overige opmerkingen
● Huidig beleid is als je lang in bijstand zit, je een toelage krijgt. Is dat dan niet het

tegenovergestelde van het idee wat we nu bespreken?
o Idee erachter is dat je lange termijn op minimumloon niet redt. We zijn in Haarlem

wel ruim, waardoor werken niet altijd loont
● Als we het eens zijn dat i) werken moet lonen mar ii) een financiële prikkel in de vorm van

een bonus niet wenselijk is, wat dan wel?



o Onderwijs is hier denk ik echt een typisch D66 middel voor. Bijvoorbeeld zorgen
dat zwangere vrouwen hun opleiding kunnen opmaken

Stelling 2: als burgers onder bewindvoering en/of
mentorschap staan, dan vergoedt de gemeente de kosten die
hiervoor gemaakt worden zonder een inkomenstoets toe te
passen.

Eens: 7
Oneens: 0

Toelichting: Bewindvoering en mentorschap wordt door de rechter opgelegd, en is op dit moment
afhankelijk van een inkomenstoets

Eens
● Misschien moeten we inkomenstoets vervangen door toets van besteedbaar inkomen,

zodat hoge schulden ook in overweging worden meegenomen
● Uit onderzoek blijkt dat mensen in de schulden steeds irrationeler handelen. Je wilt niet

dat mensen in de schulden zitten door zo’n toets nog irrationeler handelen
● De uitvoerbaarheid van de regeling wordt ook verbeterd door de inkomenstoets weg te

halen

Oneens
● Je wilt voorkomen dat er onnodig mensen onder bewind geplaatst worden omdat het

gratis is geworden – je wilt geen incentive creëren

Stelling 3: om het armoedebeleid te kunnen blijven
financieren moet de vermogensgrens opgehoogd worden
voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
Eens: 1
Oneens: 4

Huidige grens is bedrag lager of gelijk aan AOW of bijstand  we zijn iets soepeler dan landelijk.
Landelijk wordt ervan uitgegaan dat je 90% van de bijstand uitgeeft aan kosten, dan heb je nog
ruimte. In Haarlem wordt ervan uitgegaan dat 100% uitgeeft aan kosten. Er is dus iets ruimte’

Eens
● Vraag: is dit nou het beste middel om de aanpak van armoede te optimaliseren? Zijn er

geen andere regelingen die mogelijk effectiever zijn?



Overige opmerkingen
● Informatievoorziening is slecht, niet duidelijk wat de huidige grens is
● Ook opmerkelijk dat je het moet aanvragen, gemeente weet dat je in de bijstand zit
● Belangrijk: de koppeling tussen kwijtschelding belastingen & armoedebeleid is er niet.

Kosten worden namelijk afgewenteld op anderen die wel belastingen betalen. Vinden we
dit juist?

Stelling 4: de gemeente moet aanpak van jeugdarmoede
prioriteren zodat jongeren een goede start in de maatschappij
krijgen
Eens: 6
Oneens: 1

Eens
● Soms wordt onderwijs ook beïnvloed door omstandigheden (geen wifi, geen ontbijt). Je

moet een basis hebben om profijt te hebben van school
● Afgelopen jaar is onderwijs ook niet gelijk geweest door de coronacrisis, dus nu is het

nodig om extra in te zetten op kansengelijkheid

Oneens
● Eerste en belangrijkste prioriteit hiervoor zou onderwijs moeten zijn, niet via

armoedebeleid op te lossen
● Kunnen we het beargumenteren als iemand al jaren in de bijstand zit wordt minder

prioriteit krijgt t.o.v. een gezin wat kort in de bijstand zit

Overige opmerkingen
● Kijk ook naar Marjolein Moorman in Amsterdam – zij is er in geslaagd om een heel

slimme communicatiestrategie omheen te maken

Brainstorm 1: hoe kunnen we de aanpak van jeugdarmoede
verbeteren? Doen we in Haarlem aan symptoombestrijding of
pakken de grondoorzaken aan?

Ideeën
● Het feit dat er banen zijn ontstaan in de samenleving waar je geen gezin van kan

onderhouden zou niet moeten kunnen (landelijk)
● Lokaal zouden we randvoorwaarden moeten creëren dat de omstandigheden voor

kinderen in ieder geval goed zijn om tot ontplooiing te komen:
o Bijv. leerhuis in Bibliotheek

● Moeten we als partij niet meer nadenken over deze voorzieningen? Of willen we liever
geld geven?



o Grote bezwaar voor voorzieningen is dat je van mensen zelfredzaamheid vereist
om voorzieningen aan te vragen

o Met voorzieningen kun je wel zorgen dat het echt bij kinderen terecht komt
o Scholen zouden een rol kunnen spelen, maar heel veel leerlingen willen ook niet

laten zien dat iets niet kan. Moet niet ten koste van kerntaak (=lesgeven), maar
aan de andere kant hebben ze mogelijk wel de juiste ingangen

o Actief aanbieden (voorbeeld Haarlempas) kan helpen, nu nog niet altijd goed
geregeld (voorbeeld Jeugdsportfonds)

● Eventueel inrichten van ‘backoffice’ voor (sport)verenigingen waar zij signalen kunnen
achterlaten wanneer zij problemen vermoeden

● Hebben we in Haarlem echt zicht op armoedeval? Kunnen we daar nog beter inzicht in
krijgen?

o Probleem in Haarlem is best groot omdat we riant zijn in support; beleid is altijd
minstens op landelijk niveau en vaak beter. Als resultaat is de armoedeval groter
dan elders

Brainstorm 2: wat vinden we van de spreiding van armoede
binnen de stad? Moeten we dit aanpakken?
Ideeën

● Je zou kunnen kijken naar ‘koppelkansen’: met integraal & gericht beleid het verschil
maken

o Bijvoorbeeld: verduurzamen van woningen, aangezien dat ook leidt tot lagere
lasten. Eventueel zou je mensen ook kunnen opleiden hierin leidend tot
werkgelegenheid. Leidt ook weer tot trots op wijk


