Sociale Dienst Oost Achterhoek

http://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl
Dagelijks Bestuur
Sociale Dienst Oost Achterhoek
Postbus 109
7140 AC Groenlo

Onderwerp:
Datum:

Advies Individuele inkomenstoeslag Oost Gelre
17 oktober 2019

Geachte bestuur,
In de cliëntenraadsvergadering van 10 oktober 2019 werd uw voorstel betreffende bovengenoemde
verordening besproken. De cliëntenraad (CR) besloot geen positief advies voor deze verordening af te geven.
Hieronder volgt een toelichting.
Algemeen
De CR constateert dat de mensen met een minimum aan inkomen in de gemeente Oost Gelre zwaar getroffen
worden door de voorgestelde bezuinigingen t.o.v. de neven gemeenten Winterswijk en Borculo.
Uit de vergelijking met deze gemeenten blijkt dat een aantal regelingen betreffende het minima beleid gelijk
getrokken worden maar dan wel naar beneden. De minima in de gemeente Oost Gelre wordt in dit kader zwaar
aangepakt. De CR vindt dit onterecht.
Verschillen in inkomenstoeslagen
Met betrekking tot de verordening individuele inkomenstoeslag worden de bedragen voor elke categorie fors
naar beneden bijgesteld. Voor de categorie alleenstaanden van 500 naar 406 euro ( 94). Voor de categorie
alleenstaande ouder van 615 naar 522 ( 93 ). Voor de categorie gehuwden van 775 naar 579 ( 196 )
Dit zijn zeer forse bedragen welke bezuinigd worden. Bedragen die mensen met een minimum inkomen niet
kunnen missen.
Kosten
De opeenstapeling van kosten zijn eerder toe dan afgenomen. Het zijn kosten die het dagelijks bestaan van
mensen bepalen. Bijvoorbeeld de stijging van de maandelijks te betalen huur. Daarbij het vooruitzicht van de
verduurzaming van de huurwoningen waarvan de kosten voor een aanzienlijk deel door de huurder opgebracht
dienen te worden. Het wonen op zich maakt een steeds groter wordend deel uit van het te besteden inkomen.
Advies
Duidelijk moge zijn dat de CR negatief staat tegen het voorstel om de individuele inkomenstoeslag in Oost
Gelre fors te verlagen.
De CR geeft het dringende advies de bedragen op het huidige niveau te handhaven. De praktijk wijst uit dat de
bedragen nu die worden uitgekeerd ook aangewend worden om ontstane schulden te vereffenen. Deze zouden
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anders open blijven staan met de nodige gevolgen van dien. Waarvoor dan opnieuw een regeling getroffen
dien te worden. Weer een nieuwe maandelijkse last erbij.
Dringend opgemerkt zij hierbij dat meer en meer mensen met een laag inkomen onder armoedegrens geraken
en er de dreiging ontstaat van een generatie armoede. Gevolg hiervan is dat kinderen uit deze gezinnen
belangrijke kansen zullen missen voor een goede toekomst.
WMO
Hoewel niet direct een aangelegenheid voor de CR wil de raad haar zorg uitspreken over het voornemen van de
gemeente Oost Gelre de toegangsnorm aangaande de WMO te verlagen van 130% naar 110% van het
minimum inkomen. Ook hier wordt een uiterst kwetsbare groep gepakt die zich moeilijk kan verweren.
Veel mensen die gebruik (moeten) maken van WMO voorzieningen hebben een laag inkomen en behoren
dikwijls tot onze doelgroep. Ook deze mensen moeten maandelijks knokken om de financiële touwtjes aan
elkaar te knopen vanwege de opeenstapeling van kosten met daarnaast grotere uitgaven aan medische kosten
als gevolg van een chronische aandoening.
De CR is tegen voornoemd voornemen en adviseert de huidige toegangsnorm, 130% van het minimum
inkomen, te handhaven
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