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concept uitvoeringsprogramma integraal armoedebeleid 

2009-2012 
 

 

 

 

 

 

Inleiding 

 

De gemeente heeft de GAB gevraagd advies uit te brengen over het concept uitvoeringsprogramma 

integraal armoedebeleid 2009-2012. 

 

De GAB wil hier graag gehoor aan geven. In het voorliggende advies zal hij het voorgestelde 

uitvoeringsprogramma toetsen vanuit het belang van mensen met een beperking en nagaan welke 

gevolgen de maatregelen kunnen hebben voor deze groep. 

Hieronder geeft de GAB eerst een aantal algemene adviezen over het gehele uitvoeringsprogramma 

weer, en vervolgens gaat de GAB nader in op de 7 adviezen die in het programma voorgesteld 

worden. 

 

 

Maatwerk als uitgangspunt 

 

De GAB wil allereerst benadrukken dat de inkomensondersteunende regelingen gekenmerkt dienen te 

worden door het maatwerkprincipe. In het geval van chronisch zieken en gehandicapten houdt dit 

onder meer in dat er bij de beoordeling van het recht op deze regelingen rekening wordt gehouden met 

feitelijk aantoonbaar gemaakte (zichtbare) kosten. Dit zijn (ongedekte) kosten die rechtstreeks in 

verband te brengen zijn met ziekte en handicap. Voorbeelden hiervan zijn kosten die verband houden 

met het verkrijgen van zorg of medicijnen, de aanschaf van hulpmiddelen of aanpassingen, eigen 

bijdragen, etc. 

Verder zijn er verborgen kosten die bij de inkomensondersteunende regelingen betrokken kunnen 

worden (zie de Regeling chronisch zieken). 

Het is vaak de optredende cumulatie van deze aan ziekte en handicap gerelateerde kostensoorten die 

voor de chronisch zieke of gehandicapte financiële problemen oplevert. Dit is een belangrijk aspect om 

rekening mee te houden bij de criteria van de inkomensondersteunende regelingen. 

 

Zeker nu het college de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand wil verlagen, adviseert de GAB bij 

de vaststelling van de financiële draagkracht rekening te houden met de specifieke individuele 

omstandigheden. Zo kan het college besluiten in individuele gevallen af te wijken van het gemeentelijk 

vastgestelde draagkrachtbeleid bijzondere bijstand. 

Een andere mogelijkheid die de gemeente heeft, is rechtstreekse verrekening van de kosten bij de 

draagkracht. Dit houdt in dat de kosten volledig worden opgeteld voor de vaststelling van het 

draagkrachtloos inkomen. Bij gevolg bestaat er alleen draagkracht voor zover het inkomen hoger is 

dan de som van de door de gemeente vastgestelde norm plus de kosten. De GAB verneemt van uw 

college in hoeverre u aan deze twee opties daadwerkelijk invulling gaat geven. 
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Brede definitie van armoede 

  

De gemeente geeft aan dat zij armoede in brede zin definieert ‘dus naast een tekort aan financiële 

middelen kan er ook sprake zijn van sociale uitsluiting en/of het ontbreken van een sociaal en 

economisch perspectief. Bij de maatregelen, genoemd in deze uitvoeringsnota, vormt deze definitie het 

uitgangspunt’. 

 

De hoofdstukken daarna omvatten een uitwerking van de maatregelen die de gemeente wil treffen en 

leiden uiteindelijk tot 7 adviezen. Ons inziens gaat de gemeente in het uitvoeringsprogramma, hoewel 

zij armoede breed wil zien (en in het gemeenteraadsbesluit op pagina 22 ook breed wordt gehanteerd), 

vooral in op de inkomensondersteunende regelingen en op het geven van meer voorlichting daarover.  

De GAB  mist in het programma een uitwerking (en een advies) over de wijze waarop sociale uitsluiting 

kan worden tegengegaan en de wijze waarop sociaal en economisch perspectief kan worden geboden. 

En dat brengt ons bij het volgende punt. 

 

De GAB vraagt zich of de beleidsmedewerker die het programma heeft geschreven op de hoogte is 

van alle activiteiten in Gouda die laagdrempelig en gratis zijn (bijvoorbeeld de activiteiten van Factor 

G). Als er voor ‘arme mensen’ in Gouda sociale uitsluiting dreigt of sociaal perspectief ontbreekt, dan 

zijn er volgens de GAB maar 2 oorzaken te bedenken: de mensen willen zelf niet of ze zijn niet op de 

hoogte van de mogelijkheden.  

De GAB zou er dan ook voor willen pleiten dat de gemeente in haar voorlichting niet alleen aandacht 

besteedt aan inkomensondersteunende regelingen (de formulering van advies 2 lijkt erop te wijzen dat 

voorlichting zich beperkt tot inkomensondersteunende regelingen), maar ook aan mogelijkheden voor 

participatie in de samenleving. Het geven van informatie over activiteiten voor participatie zou ook 

nadrukkelijk een taak van de trajectbegeleider moeten zijn (par. 1.3). 

De vrijwilligersvacaturebank zou wellicht een goede toevoeging zijn in de voetnoot op pagina 5 voor 

wat betreft het bieden van sociaal en economisch perspectief. 

 

 

Paginagewijze opmerkingen en aanbevelingen 
 
Pagina 4 

 

Tweede alinea, derde bolletje: 

Er wordt gesproken over de kwetsbare doelgroep chronisch zieken met een laag inkomen: hier hoort 

echter ook bij de groep mensen met een handicap (lichamelijk en verstandelijk) met een laag inkomen. 

Gehandicapten hebben namelijk net zo vaak een laag inkomen en hoge kosten als chronisch zieken, 

hiertussen moet geen onderscheid gemaakt worden.  

De GAB adviseert derhalve om overal in het uitvoeringsprogramma waar men het heeft ook over 
chronisch zieken ditPagina: 3 
 uit een oogpunt van gelijkstelling te wijzigen in chronisch zieken en gehandicapten.  

 

Pagina 6, advies 1 

 

De GAB vindt het positief dat er een startbijeenkomst komt en een armoedeconferentie. Wat dit laatste 

betreft adviseert de GAB die naam te wijzigen in “inkomensconferentie” omdat dit minder negatieve 

connotaties heeft. 

 

Pagina 7 

De gemeente wil dat meer burgers met een minimuminkomen gebruik gaan maken van 

inkomensondersteunende maatregelen. Dit wil ze bereiken door een intensivering van de voorlichting.  

Zij gaat er van uit dat goede voorlichting meer gebruik tot gevolg heeft. Om dit financieel te kunnen 

dekken gaat zij de armoedegrens cq. inkomensgrens verlagen van 120 procent naar 105 procent.   
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Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld alleenstaanden die een inkomen hebben tussen de  883 euro 

en 1008 per maand, er financieel flink op achteruit kunnen gaan.  

 

 

Advies 2 

 

Tympaan Instituut heeft onderzoek gedaan naar de bekendheid met inkomensondersteunende 

regelingen onder mensen met een beperking.1  

Hieruit blijkt dat de bekendheid met sommige inkomensondersteunende regelingen, zoals de 

langdurigheidstoeslag en de speciale fondsen, niet groot is. De helft van de ondervraagden heeft nog 

nooit van deze regelingen gehoord. Afgezien van de regeling Tegemoetkoming Buitengewone 

Uitgaven (TBU) en de zorgtoeslag wordt van veel regelingen nauwelijks gebruikgemaakt. Veel mensen 

menen dat zij voor verschillende regelingen niet in aanmerking komen vanwege een te hoog inkomen.  

Bovendien geeft een meerderheid aan dat zij de informatie over regelingen vaak niet begrijpelijk vindt. 

Er is behoefte aan meer en duidelijker informatie over de verschillende regelingen. Deze informatie 

zou volgens de ondervraagden het best verstrekt kunnen worden door de media en de gemeente.  

 

Op basis van dit onderzoek doet de GAB de volgende aanbevelingen m.b.t. advies 2: 

 

- De voorlichting aan mensen met een beperking kan het beste gegeven worden via de media, 

het gemeenteloket, gemeente (huis-aan-huisbladen) en brochures. 

- De informatie over de inkomensondersteunende regelingen dient zo inzichtelijk en helder 

mogelijk geformuleerd te worden, maar vooral in begrijpelijk Nederlands. 

- Gemeente, instellingen en uitkeringsinstanties dienen een meer proactieve houding te hebben 

bij het wijzen op regelingen waar men mogelijk recht op heeft.  

- Om de voorlichting actief en gericht in te zetten dient ook de organisatie MEE intensief 

betrokken te worden bij het bereiken en voorlichten van de groep chronisch zieken en 

gehandicapten. 

 

 

Advies 3 

Het verbaast de GAB dat de gemeente de inkomensgrens wil verlagen, omdat de landelijke trend juist 

het tegenovergestelde laat zien: veel gemeenten verhogen de inkomenstoetsen bij de speciale 

regelingen voor de minima, zodat er een nieuwe impuls komt voor het gebruik van de regelingen met 

het doel om huishoudens in staat te stellen beter te functioneren. 

 

De GAB vindt het positief als door de verlaging van de inkomensgrens meer huishoudens met een 

minimum inkomen bereikt zullen worden (binnen de huidige budgetten en ervan uitgaande dat de 

intensievere voorlichting toename van gebruik tot gevolg heeft).  Anderzijds maakt de GAB zich zorgen 

over de mensen wier inkomen tussen de 105 en 120 % van de bijstandsnorm bedraagt en die geen of 

een lagere vergoeding zullen krijgen voor hun bijzondere kosten (zie het voorbeeld van de  

draagkrachtberekening in de bijlage bij de nota). Ook zullen alleen nog mensen met een inkomen tot 

105% van de bijstandsnorm in aanmerking komen voor de collectieve ziektekostenverzekering (nu is 

dit mogelijk tot 120% van de bijstandsnorm). Het is juist de groep chronisch zieken en gehandicapten 

die hierdoor getroffen wordt want zij hebben a) vaak een WAO/WIA- of Wajonguitkering die net boven 

het minimum zit en b) vaak hoge medische kosten. Deze groep kan zelf moeilijker uit de armoede 

komen2. Het is juist deze groep die door hun iets hogere inkomen overal al buiten valt qua 

vergoedingen; deze maatregel van de gemeente heeft daarop een cumulatief effect.  

 

Overigens is deze groep (de zg. niet-cliënten) tot nu toe slecht in beeld bij de gemeente (zie pag. 8 

derde alinea). Het niet-gebruik onder de niet-cliënten van de DAI is groot door onbekendheid van de 

                                                      
1 Inkomen en maatschappelijke participatie, Tympaan Instituut, september 2008 
2 Inkomen en maatschappelijke participatie, Tympaan Instituut, september 2008 
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regelingen, ingewikkelde aanvraagprocedures e.d.  Dus het potentieel aan niet-cliënten is 

waarschijnlijk veel groter dan nu bekend is bij de DAI. 

 

Een tweede kritische kanttekening die de GAB wil plaatsen is: in hoeverre is het reëel om te 

verwachten dat door extra voorlichting het gebruik van inkomensondersteunende regelingen van 25 

naar 45% zal toenemen (pag. 10)? In het verleden is wel vaker geprobeerd om meer mensen te 

bereiken door betere voorlichting, maar vaak zonder veel resultaat, omdat het heel moeilijk blijkt te zijn 

om potentiële cliënten te bereiken. Als het gebruik niet toeneemt, dan is de inkomensgrens voor niets 

verlaagd en is het bereik van de regelingen alleen maar verminderd. 

 

Resumerend heeft de GAB sterke bedenkingen bij het voorstel om de inkomensgrens dermate fors te 

verlagen. In elk geval adviseert de GAB om goed in kaart te brengen welke mensen er financieel op 

achteruit gaan door de verlaging van de inkomensgrens en individueel te bekijken of hiervoor een 

oplossing is, rekening houdend met de specifieke individuele omstandigheden waarin men verkeert 

(zie ook pag. 2 van dit advies). Op de lange termijn dienen de gevolgen van deze beleidswijziging 

geëvalueerd te worden, met name wat betreft de inkomenseffecten voor de groep chronisch zieken en 

gehandicapten. Indien het gebruik van de regelingen ondanks de extra voorlichting niet is toegenomen, 

moet het mogelijk zijn om de inkomensgrens weer te verhogen.  

 

 

Pagina 12, advies 5 

 

De aanleiding van de invoering van de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten was de 

Handreiking van het ministerie van SZW3, waarin gemeenten geïnformeerd werden over de 

mogelijkheden die de WWB biedt voor de verlening van bijzondere bijstand aan chronisch zieken, 

gehandicapten en ouderen, als gevolg van de aanpassingen van de WWB en het extra budget voor de 

bijzondere bijstand. De directe reden voor de invoering van de regeling voor chronisch zieken en 

gehandicapten was dat deze doelgroep wordt geconfronteerd met verschillende “verborgen kosten” 

(zie nota aan B en W van 29-03-2005). Dit zijn kosten die wel een gevolg zijn van de ziekte of 

handicap, maar die normaal gesproken niet via de bijzondere bijstand, of andere voorliggende 

voorzieningen, vergoed worden. Te denken valt aan kosten in verband met het bezorgen van 

boodschappen, de kosten van een hogere telefoonrekening, een attentie voor de mantelzorg 

(bloemetje), klusjes in en om huis etc. Hoe hoog deze kosten zijn, is veelal afhankelijk van de aard en 

ernst van de ziekte of handicap.  

Aan deze regeling was geen inkomenstoets verbonden, omdat het gebruik daarvan zou betekenen  dat 

meer dan 25% van het beschikbare budget opgaat aan uitvoeringskosten. 

Veel gemeenten hebben in 2005 een soortgelijke regeling voor chronisch zieken en gehandicapten 

ingevoerd, en hebben deze nog steeds. 

 

De gemeente Gouda wil nu deze regeling beëindigen (2200 mensen maken hier gebruik van) en deze 

groep op een andere manier ondersteunen, nl. via de inkomensondersteunende maatregelen, de Geld 

Terug Regeling en de collectieve ziektekostenverzekering. Hier kleven echter een aantal bezwaren 

aan, nl.: 

- dit zijn geen regelingen voor de verborgen kosten maar alleen voor aantoonbare kosten, dus 

de verborgen kosten worden niet meer gecompenseerd. 

- deze regelingen bestonden al naast de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten, 

alleen nu geldt er zelfs een strengere inkomensgrens (105% bijstandsnorm), waardoor 

mensen met een inkomen tussen de 105 en 120% er geen gebruik meer van kunnen maken. 

- alleen voor de GTR geldt een inkomensgrens van 120 %, maar deze vergoeding is gekoppeld 

aan bepaalde educatieve, sportieve en culturele activiteiten; (ziekte-) kosten kunnen hieruit 

niet worden vergoed. 

                                                      
3 Handreiking voor de verlening van bijzondere bijstand aan chronisch zieken, gehandicapten en 
ouderen, februari 2004 
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De regelingen waarnaar de gemeente verwijst bieden derhalve volgens de GAB geen oplossing voor 

het probleem van de extra (verborgen) kosten van chronisch zieken en gehandicapten. Bovendien 

kunnen mensen met een inkomen net boven het minimum er geen gebruik meer van maken.  

De GAB begrijpt dat het een nadeel is dat de bestaande regeling voor chronisch zieken en 

gehandicapten niet inkomensafhankelijk is, maar vindt het te ver gaan om deze regeling dan maar 

helemaal te beëindigen, zonder een gelijkwaardig alternatief ervoor in de plaats te stellen.  

 

Daarom adviseert de GAB de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten te handhaven binnen 

het daarvoor bestemde budget (€ 51.000), met dien verstande dat de regeling inkomensafhankelijk 

wordt en de vergoeding wordt verhoogd. Uitgaande van de handreiking van SZW en het categoriale 

bijstandsbeleid voor chronisch zieken en gehandicapten bij vergelijkbare gemeenten4, zou de 

gemeente een inkomensgrens kunnen stellen van 120% van de bijstandsnorm en de vergoeding 

kunnen verhogen naar 150 euro per jaar, een en ander afhankelijk van de geraamde doelgroep en het 

beschikbare budget.  
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De GAB is blij dat de inkomensgrens van de GTR gehandhaafd blijft op 120 %, en dat chronisch 

zieken en gehandicapten tot de prioritaire doelgroepen behoren. Uit het onderzoek van Tympaan 

Instituut5 blijkt dat de geringe financiële middelen van mensen met een lichamelijke beperking, in 

combinatie met hogere ziektekosten als gevolg van lichamelijke beperkingen, hen in een positie 

brengen waarbij hun deelname aan het sociale en maatschappelijke leven wordt beperkt. Deze 

beperkingen komen vooral voor bij uitgaan en lidmaatschap van een sport- of hobbyclub. De GTR is 

een belangrijke impuls om de maatschappelijke deelname op dit punt te verbeteren. 

 

De documenten die moeten worden overlegd zijn volgens de GAB niet voldoende om de doelgroep 

goed in beeld te krijgen. Door de voorgestelde criteria vallen veel gehandicapten en chronisch zieken 

buiten de GTR en dit kan niet de bedoeling zijn.  

De GAB stelt de volgende criteria voor: 

- men heeft zorg of een voorziening op grond van de Wmo of de AWBZ of  

- men heeft een tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG  

  2000) of  

- men heeft een buitengewone uitgavenaftrek over het jaar voorafgaand aan de aanvraag, die door de  

  Belastingdienst is geaccepteerd of  

- men heeft een gehandicaptenparkeerkaart of 

- men heeft een geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (ook mensen met een  

  gedeeltelijke uitkering kunnen onder de 120%-norm vallen) 

 

In verband met de vermindering van de administratieve lastendruk van burgers door de overheid zou 

de GAB graag zien dat de gemeente zoveel mogelijk zelf de vereiste documenten vaststelt door de 

koppeling cq, raadpleging van de eigen cliëntenbestanden. 

 

Teneinde de groep chronisch zieken en gehandicapten op de hoogte te stellen van de mogelijkheden 

van de GTR, adviseert de GAB om deze groep actief en gericht te benaderen via het bestaande 

cliëntenbestand van de Regeling chronisch zieken en gehandicapten, en/of het Wmo-cliëntenbestand 

en het bestand houders van een gehandicaptenparkeerkaart. In deze brief kan niet alleen gewezen 

worden op de GTR, maar op alle inkomensondersteunende regelingen van de gemeente. 

 

                                                      
4 Bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn 
5 Inkomen en maatschappelijke participatie, Tympaan Instituut, september 2008 
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De GAB wil graag betrokken worden bij de vaststelling van de criteria en bij het voorstel voor eventuele 

aanscherping en/of uitbreiding van de GTR vergoedingen wat volgens het uitvoeringsprogramma in het 

tweede kwartaal van 2009 zal worden voorbereid. 

 

 
 
 

Slotconclusie 

 

Op verzoek van de gemeente heeft de GAB in dit advies aangegeven welke gevolgen het voorgestelde 

uitvoeringsprogramma integraal armoedebeleid heeft voor mensen met een beperking, en hoe het 

beleid op bepaalde punten kan worden verbeterd.  

 

De GAB gaat ervan uit dat de gemeente zijn adviezen en aanbevelingen meeneemt bij de afweging 

van beleidskeuzes, en ziet de reactie van de gemeente graag tegemoet.  

 

 

 

Gouda, januari 2009. 


