Het armoede- en minimabeleid in Eersel
Dinsdag 6 november werd in de gemeenteraad de
programmabegroting 2008 besproken. De behandeling van de
begroting wordt door de meeste partijen ook gebruikt voor het
houden van een wat meer algemeen, reflecterend en beschouwend
verhaal: De Algemene Beschouwingen. Vandaag deel 4 van onze
algemene beschouwing.

Of we een stad worden, of dat we, zoals wij dat willen, een
dorp blijven, wij vinden dat er meer aandacht moet komen
voor het armoede- en minimabeleid. We zien namelijk maar
weinig gebeuren; de evaluatie van het functioneren van de
ISD (de Intergemeentelijke Sociale Dienst) en de evaluatie
van het minimabeleid laten nog steeds op zich wachten. Een
conferentie over dit onderwerp in februari werd afgesloten
met de opmerking dat in het derde kwartaal van dit jaar
besluitvorming rondom het minimabeleid zal plaatsvinden.
Het víerde kwartaal is inmiddels bijna voorbij. We wachten
nog steeds…
Ondertussen bereiken ons wel ontevreden geluiden, met
name over het functioneren van de ISD.
De bijstand en bijzondere bijstandsregelingen zijn er ter
voorkoming van armoede. Laagdrempelige toegang is dan
een eerste vereiste. Voor ongeveer alles wat met bijstand te
maken heeft, moet je bij de ISD zijn, maar de ISD heeft géén
bezoekadres! Je mag ze bellen, maar alleen ’s ochtends
tussen 9 en 10 uur. De folder van de ISD staat vol moeilijke
ambtelijke tekst. Voor veel mensen, zeker voor mensen uit
de doelgroep, onbegrijpelijke tekst. Deze folder ligt niet in
de centrale hal van het gemeentehuis, niet in de bibliotheek
en ook niet in de gemeenschapshuizen. Dit is geen
laagdrempelige toegang.
Wat ons betreft is het geen goede keuze geweest om de
uitvoering van het minimabeleid over te laten aan de ISD.
Het lokaal loket is daar een veel betere plaats voor. Daar is
ruimte voor een persoonlijke benadering op een manier zoals
onze gemeente dat wil. Dat was ook de bedoeling van het
lokaal loket; één aanspreekpunt voor alle zaken die door
verschillende instanties geregeld moet worden. Wij vinden
daarom dat aanvragen voor de bijstand (en ook aanvragen
voor de WMO) door het lokaal loket afgehandeld moet
worden. De uitvoering, de administratieve afhandeling en
uitbetaling, mag via de ISD.
Dat het lastig is de doelgroep te bereiken horen we van alle
kanten, dat is geen Eersels probleem. Dat betekent dat je best
doen dus niet genoeg is. Kijk naar de goede initiatieven die
op de armoedeconferentie gepresenteerd zijn en leer daar
van. Het idee uit Waalre, bijvoorbeeld. Ze zijn daar het
zogenaamde springplankproject gestart. In het kort: er is een
fonds ingesteld (van € 7500,-) voor incidentele financiële
hulp aan mensen met stille armoede. Sleutelfiguren in de
gemeenschap, mensen werkzaam bij scholen,
zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en dergelijke,
beschikken over dit fonds. Zij mogen zonder verdere
procedures met dit geld mensen die het nodig hebben direct
helpen. Bijvoorbeeld, het hoofd van een school merkt dat
een meisje niet mee kan doen aan het verkeersexamen omdat
ze geen fiets heeft. De ouders kunnen een fiets voor haar niet
betalen. Het hoofd kan dan zo € 100,- uit het fonds geven
aan die ouders voor een fiets voor hun dochter. Uiteraard
rapporteert deze sleutelfiguur hier wel over. Dit werkt twee
kanten op:
1. Het is een springplank, voor diegenen die het nodig
hebben, naar de reguliere bijstand en voorzieningen en
zal zo bijdragen aan de vermindering van armoede
2. Het maakt de stille armoede zichtbaar, het maakt
duidelijker hoe groot het armoedeprobleem is.

Wij vinden dit een goed initiatief en willen dit overnemen,
daarom hebben we een motie daartoe ingediend die gelukkig
door de meerderheid van de raad gesteund werd.

We hebben verder onze gemeentelijke regelingen eens onder
de loep genomen en geconstateerd dat ook daar wat ons
betreft nog in verruimd kan worden. Onze motie om de
verplichte identiteitskaart voor mensen in de bijstand gratis
te maken werd niet door de raad gesteund, dat gaat dus niet
door. Voor een ander voorstel van ons, iets meer
ondersteuning voor gezinnen met een bijstandsuitkering en
schoolgaande kinderen hoefden we bij nader inzien geen
motie in te dienen. De wethouder zegde ons toe dat dit al
opgenomen wordt in het nieuwe minimabeleid wat begin
volgend jaar vastgesteld moet gaan worden. Een andere
motie voor een regeling voor een bijdrage voor de minima
voor de kosten van deelname aan culturele, sportieve of
educatieve evenementen hebben we bij nader inzien niet
ingediend. Het schíjnt namelijk dat onze gemeente al een
bijdrageregeling voor maatschappelijke deelname heeft. Met
de nadruk op schijnt. Ergens op de website van Eersel kan je
daar met veel moeite een regeltje over vinden. De website
van de ISD, noch de folder van de ISD reppen met een
woord over deze regeling. Wie er voor in aanmerking
komen, om welke bedragen het gaat of hoe je zoiets moet
aanvragen? Wíj hebben het niet kunnen vinden. Over
laagdrempelig gesproken. Uiteraard hebben we bij het
college er wel op aangedrongen nog eens goed naar de
toegankelijkheid van de ISD te kijken, bijvoorbeeld bij de
bespreking van de evaluatie van de ISD en het minimabeleid,
wanneer deze ook mogen komen...
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