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Voorwoord.
Dit rapport “Iedereen doet mee!”, “Ook inwoners met een laag inkomen?”, is geschreven om
de effecten van het gemeentelijk beleid inzake de participatiewet, met name voor de
groepering inwoners van Montfoort met een laag inkomen, te onderzoeken. In hoeverre wordt
de leuze: “Iedereen doet mee”, ook zo gevoeld door inwoners die van een laag inkomen
moeten leven; kunnen zij daadwerkelijk participeren in de maatschappij?
De aanleiding voor dit onderzoek was de consultering van organisaties en personen die
werkzaam zijn in het sociale domein. In een tweetal werksessies werd dit onderwerp tot
speerpunt gemaakt:
 In de eerste sessie, een open tafelgesprek, werd verkend welke doelgroepen inwoners
moeite hebben met het participeren in de maatschappij vanwege beperkingen die zij
ondervinden. Van deze geïnventariseerde doelgroepen werd door de deelnemers aan
deze sessie de doelgroep inwoners met een laag inkomen (minima) als meest urgente
groep aangewezen om nader te onderzoeken.
 In de tweede werksessie werd de doelgroep minima nader verkend. In deze sessie
waren met name organisaties en personen uitgenodigd die daadwerkelijk met de
doelgroep minima werken. Teneinde inzicht te krijgen in de leefwereld van de
minima, werd door de aanwezigen een inventarisatie gemaakt van plaatsen waar veel
mensen met een laag inkomen kunnen worden bereikt.
Dit rapport wordt aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders,
gemeenteraadsleden, leden Forum samenleving en overige belanghebbenden binnen de
gemeente Montfoort. De in dit rapport geïnventariseerde problemen en tekortkomingen met
betrekking tot de onderzochte doelgroep inwoners met een laag inkomen, met name de
minima, zullen leiden tot een ongevraagd advies aan het college.
De participatieraad wil hierbij alle organisaties en personen uit het sociale domein bedanken
voor hun medewerking en het inbrengen van hun expertise en medewerking bij de uitwerking
van dit project. In de bijlage is een lijst opgenomen van deelnemers die bij dit project op
enigerlei wijze betrokken zijn geweest.
Bijzondere dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het verzamelen
van de informatie over de onderzochte doelgroep en de respondenten die bereid waren hun
leefwereld en de ervaringen met (overheids-) instanties te delen met de werkgroep..

Inhoudsopgave
1. Samenvatting ……………………………………………………………………………………………………………… 1
2.

Inleiding ……………………………………………………………………………………………………………………… 3

3. Wettelijk kader participatiewet …………………………………………………………………………………… 4
3.1 Doel van de wet ……………………………………………………………………………………………………. 4
3.2 Rol gemeenten ……………………………………………………………………………………………………… 4
3.3 Waar staat de gemeente Montfoort ………………………………………………………………………. 4
3.4 Uitwerking project …………………………………………………………………………………………………. 4
4. Begeleiding naar werk ………………………………………………………………………………………………….. 5
4.1 Aard en omvang doelgroep ……………………………………………………………………………………. 5
4.2 Ervaringen van cliënten die naar betaald werk worden begeleid …………………………… 6
4.3 Samenvatting ervaringen van cliënten …………………………………………………………………… 6
4.4 Voorstellen tot verbetering van de begeleiding naar werk ……………………………………. 6
5. Financiële bijstand, landelijke regelingen ……………………………………………………………………. 7
5.1 Inkomensondersteunende regelingen …………………………………………………………………… 7
5.2 Huurtoeslag ……………………………………………………………………………………………………………. 7
5.3 Zorgtoeslag ……………………………………………………………………………………………………………. 7
5.4 Kindgebonden budget ……………………………………………………………………………………………. 7
5.5 Kinderopvangtoeslag ……………………………………………………………………………………………… 7
5.6 Effect van financiële bijstandsregelingen …………………………………………………………………7
5.7 Ervaringen van inwoners die financiële bijstand ontvangen …………………………………… 8
6. Gemeentelijke regelingen voor inwoners met minimum/laag inkomen ………………………. 9
6.1 Individuele inkomenstoeslag …………………………………………………………………………………. 9
6.2 Bijzondere bijstand ………………………………………………………………………………………………… 9
6.3 Tegemoetkoming kosten chronisch zieken en gehandicapten ……………………………….. 9
6.4 Declaratieregeling …………………………………………………………………………………………………… 10
6.5 Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds …………………………………………………………………. 10
6.6 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en Waterschapslasten …………………………. 10
6.7 Collectieve ziektekostenverzekering ………………………………………………………………………. 10
6.8 Samenvatting regelingen en toeslagen …………………………………………………………………… 11
6.9 Ervaringen van inwoners met gemeentelijke ondersteuning ……………………………...... 11
6.10

Voorstellen tot verbetering gemeentelijke ondersteuning ……………………………… 12

7. Iedereen doet mee! Zijn alle voorzieningen hiervoor toereikend? ………………………………. 13
7.1 Regie over het eigen leven ……………………………………………………………………………………… 13
7.2 Kwetsbare inwoners ………………………………………………………………………………………………. 13
7.3 Inwoners met lichamelijke-, psychische- en/of verstandelijke beperking ………………. 14
7.4 Inwoners met communicatieve beperkingen en laaggeletterdheid ………………………… 14
7.5 Niet sociaal weerbare personen ……………………………………………………………………………… 14
7.6 Ervaringen van kwetsbare inwoners ………………………………………………………………………. 15
7.7 Voorstellen tot verbetering van kwetsbare inwoners ……………………………………………. 16
8. Bijlage …………………………………………………………………………………………………………………………… 17

1. Samenvatting
Dit rapport: “Iedereen doet mee!” “Ook inwoners met een laag inkomen?” vermeldt de weergave van
een onderzoek naar de mate waarin inwoners met een minimum/laag inkomen in staat zijn te
participeren. De keuze voor de doelgroep inwoners met een laag inkomen is tot stand gekomen na
overleg met organisaties en personen die werkzaam zijn in het sociale domein.
Organisaties en personen die met deze doelgroep werken, zijn geïnterviewd en hebben hun
medewerking verleend om in contact te komen met cliënten zelf. De response van cliënten was echter
zeer beperkt. Bij de uitwerking van de vraag of inwoners met een minimum/laag inkomen in staat zijn
te participeren, wordt onderscheid gemaakt tussen:
 Inwoners met arbeidsvermogen, die worden begeleid naar (betaald) werk
 Inwoners met een minimum/laag inkomen, uit werk of bijstand, kunnen zij participeren?
Werk is een van de meest aansprekende vormen van meedoen in de maatschappij (participeren).
Inwoners die dat niet op eigen kracht kunnen, worden hierin ondersteund. Hiervoor worden reintegratievoorzieningen ingezet.
Op grond van de gesprekken die zijn gevoerd met cliënten en de cliëntenraad van Ferm Werk, zijn de
volgende bevindingen geïnventariseerd:
 Er is nauwelijks sprake van begeleiding naar werk,
 De beschikbare tijd van de medewerkers is beperkt,
 Medewerkers staan niet open voor ideeën en plannen van cliënten om een eigen bedrijf te
beginnen of een cursus te volgen,
 De positie van de medewerker ten opzichte van de cliënt wordt gevoeld als een machtsrelatie
(ongeïnteresseerde houding, slecht uitleggen van regelingen die van toepassing kunnen zijn,
niet nakomen van afspraken),
 Cliënten worden niet expliciet gewezen op de mogelijkheid beroep te doen op onafhankelijke
cliëntondersteuning.
De gevoelde machtsrelatie en attitude van de medewerkers staat het uitgangspunt van de
participatiewet, volwaardig burgerschap, in de weg. Ingevolge de participatiewet worden cliënten
benaderd als volwaardige burger met unieke eigenschappen (talenten). Dit geldt ook voor cliënten met
een achterstand op de arbeidsmarkt die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van (betaald) werk.
Om de talenten van cliënten te kunnen aanspreken in het begeleiden naar werk, is maatwerk nodig.
Het leveren van maatwerk wordt door veel cliënten niet gevoeld. Cliënten met een achterstand op de
arbeidsmarkt bevinden zich in een kwetsbare positie; daarom worden zij in het begeleidingsproces
ondersteund. Cliënten hebben de mogelijkheid om een beroep te doen op onafhankelijke cliëntondersteuning; dit recht wordt niet besproken met cliënten. In de folder van Ferm Werk wordt de
onafhankelijke cliëntondersteuning wel genoemd, maar cliënten worden daarin verwezen naar een
plaatselijke (gemeentelijke) ondersteuningsorganisatie. De rechtstreekse relatie tussen het begeleiden
naar werk en de onafhankelijke cliëntondersteuning wordt niet expliciet in de folder vermeld.
Voorstellen tot verbetering:
1. Expliciet aanbieden van cliëntondersteuning bij het begeleiden naar (betaald) werk
2. Herstructureren van het re-integratieproces waarbij ruimte wordt opgenomen om aan de cliënt
maatwerk te leveren en aandacht wordt besteed aan de attitude van de medewerkers.
3. Extra inzet van financiële middelen om de kansen op de arbeidsmarkt, voor cliënten met een
achterstand op de arbeidsmarkt, te vergroten
Inwoners die niet (meer) in staat zijn te worden begeleid naar werk, ontvangen een bijstandsuitkering
om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Er zijn vele regelingen waarop alle inwoners met een laag inkomen een beroep kunnen doen
(toeslagen en budgetten).
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Deze inkomensondersteunende regelingen verhogen het netto besteedbaar inkomen omdat het
inkomen door arbeid of bijstand (dat daarvan een afgeleide is) niet volstaat om in het levensonderhoud
te kunnen voorzien.
Op grond van de gesprekken die zijn gevoerd met inwoners en organisaties in het sociale domein, zijn
de volgende bevindingen geïnventariseerd:
 Over het algemeen kunnen inwoners met een laag inkomen, door gebruik te maken van de
vigerende sociale wetten, toeslagen en regelingen in hun levensonderhoud voorzien en
deelnemen aan de maatschappij (participeren),
 Inwoners met een minimuminkomen, uit werk of bijstand, zijn financieel kwetsbaar.
Periodieke kosten veroorzaken vaak problemen (jaarlijkse eigen bijdrage voor de zorgkosten,
zorgkosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, vervanging van inventaris in
huis, etc.). Deze groep ondervindt problemen met het meedoen in de maatschappij,
 Er zijn inwoners die niet bekend zijn met de hier bedoelde regelingen; zij komen vaak pas in
beeld als zij in contact komen met instanties zoals Ferm Werk en SWOM.
 De kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen en waterschapslasten is niet
transparant en daardoor voor veel inwoners niet duidelijk.
 Een groot deel van de inwoners met een laag inkomen zijn alleenstaand en zijn sociaal
geïsoleerd. In vergelijking tot het jaar 2012 is deze groep toegenomen!
 Inwoners die communicatief zwak zijn en/of laaggeletterd, vormen een bijzondere kwetsbare
groep inwoners. Zij hebben moeite met het invullen van formulieren (belastingen, toeslagen),
pinnen en andere vormen van digitaal betalen, werken met een computer, etc. Zij dreigen de
aansluiting met de maatschappij te verliezen.
 Door persoonlijke omstandigheden (schulden, verslaving, vluchteling, etc.) is een groep
inwoners niet in staat, ondanks de voorzieningen en regelingen, om in het levensonderhoud te
kunnen voorzien. Hun situatie is meestal uitzichtloos. Zij kunnen gebruik maken van
particuliere initiatieven zoals voedselbank en diaconieën van kerkelijke instellingen.
 Het openbaar vervoer, met name in de woonkern Linschoten laat te wensen over. Voor
participatie is mobiliteit een belangrijke voorwaarde. Inwoners die niet over een auto
beschikken en afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, zijn beperkt in het vermogen te
participeren.
Voorstellen tot verbetering
4. Inwoners met een minimum inkomen compenseren voor het eigen risico ingevolge de
ziektekostenverzekering
5. Breder onder de aandacht brengen van landelijke- en gemeentelijke regelingen voor inwoners
met een laag inkomen om het netto besteedbare inkomen te versterken
6. Opnemen van een bibliotheek in de beide woonkernen, als instrument om inwoners te helpen
zich te ontwikkelen op het gebied van de taalvaardigheid en het aanleren van digitale
vaardigheden opdat zij kunnen participeren in de maatschappij
7. Minima compenseren voor de sociale beperking die zij ondervinden door het beschikbaar
stellen van een regiopas waarmee, tegen openbaar tarief, gebruik kan worden gemaakt van
deur-tot-deur vervoer.
8. De kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen en waterschapslasten inzichtelijk
maken door als voorwaarde een minimum inkomen te stellen evenals een (beperkt) vermogen.
9. Het particulier initiatief van de voedselbank faciliteren door te bemiddelen bij adequate
huisvesting voor het verdelen van de voedselpakketten en cliënten te ontvangen om het
menselijk contact te onderhouden.
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2. Inleiding
De doelstelling van de participatieraad is de vorming en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten
aanzien van het sociale domein, in de breedste zin, actief te volgen en het college hierin gevraagd en
ongevraagd te adviseren.
De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden. In deze wet zijn veel taken in het sociale
domein gedelegeerd vanuit de centrale overheid naar de gemeenten. De gedachte hierachter was, dat
gemeenten veel beter in staat zijn deze taken uit te voeren omdat zij rekening kunnen houden met
plaatselijke omstandigheden.
De vraag die de Participatieraad bezighoudt is, in hoeverre het gevoerde beleid van de gemeente
Montfoort heeft bijgedragen aan de participatie van de inwoners: zijn alle inwoners, na vier jaar
wetgeving, in staat om daadwerkelijk mee te doen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de
Participatieraad organisaties en personen uit het sociale domein uitgenodigd om daarover met elkaar
van gedachten te wisselen.
In een eerste bijeenkomst werd een inventarisatie gemaakt van inwoners die mogelijk problemen
hebben met het meedoen vanwege allerlei oorzaken, zoals lichamelijke, psychische en verstandelijke
beperkingen, ouderen, jongeren in kwetsbare posities, zorgmijders, inwoners met een achterstand op
de arbeidsmarkt, etc. De aanwezige partijen uit het sociale domein waren van mening, dat de
doelgroep inwoners met een laag inkomen de meeste aandacht verdienen om, als project voor het jaar
2018, de aandacht op te richten.
Om meer zicht te krijgen in de doelgroep Minima, werd een tweede bijeenkomst gehouden, waarbij
ook partijen uit het sociale domein werden uitgenodigd die op enigerlei wijze bij deze doelgroep
betrokken zijn. De aard van de doelgroep en de vindplaatsen werden in deze bijeenkomst nader
verkend en geïnventariseerd.
Uit de Participatieraad is een werkgroep samengesteld die, aan de hand van de informatie uit de beide
bijeenkomsten, nader onderzoek heeft uitgevoerd door gesprekken te voeren met organisaties en
mensen die rechtstreeks contact onderhouden met inwoners met een laag inkomen. Deze instanties
hebben ook hun bijdragen geleverd om rechtstreeks met minima in contact te komen.
Om in direct contact te komen met inwoners met een laag inkomen, heeft de werkgroep een brief
opgesteld met het verzoek contact op te nemen met leden van de werkgroep. De navolgende instanties
hebben hun medewerking verleend om de brieven onder de aandacht te brengen van hun cliënten die
tot de doelgroep behoren:
 Ferm Werk. De brief werd door Ferm Werk ingesloten bij de maandelijkse berichtgeving of
apart verzonden aan inwoners waarmee niet periodiek contact wordt onderhouden. Er werden
totaal ongeveer 170 brieven verzonden. Deze actie heeft slechts zes reacties opgeleverd.
 SWOM door middel verspreiding van de brief aan de deelnemers van het Doe-Mee-Huis.
Deze oproep heeft geleid tot een groepsgesprek waarbij tien mensen van de doelgroep hebben
deelgenomen.
 Eettafelprojecten in Linschoten en Montfoort die maandelijks door de SWOM worden
georganiseerd voor de respectievelijke inwoners uit beide woonkernen. Hier werden
gesprekken gevoerd met mensen over participatie en meedoen in de samenleving. Dit project
waarvoor veel belangstelling bestaat, kan als voorbeeld dienen voor participatie: elkaar
ontmoeten en contacten leggen door samen te dineren. De deelname aan deze eettafels staat
open voor alle inwoners en zijn niet specifiek bestemd voor inwoners met een laag inkomen.
 Voedselbank door de brief van de Participatieraad in te sluiten bij de voedselpakketten met het
verzoek contact op te nemen met de werkgroep. Deze actie heeft geen reacties opgeleverd.
 Kerken, diaconie/Charitas interview met kerkelijke instanties
 Cliëntenraad Ferm Werk, interview met functionarissen die met de uitvoering van het
gevoerde beleid (Werk en Inkomen) betrokken zijn
 Schuldhulpverlening, functionaris die met cliënten contacten onderhoudt.
 Stichting Leergeld, interview over kinderen van minima die (middelnaar) onderwijs volgen.
De bovengenoemde acties hebben een groot deel van de inwoners van de doelgroep bereikt, maar
slechts enkele aangeschreven inwoners waren bereid deel te nemen aan een (individueel) gesprek.
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3. Wettelijk kader participatiewet
Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en vervangt daarmee de:
 Wet werk en bijstand (WWB),
 Wet sociale werkvoorziening en (WSW)
 Wajong (Jonggehandicapten)
3.1 Doel van de wet
Het doel van deze participatiewet is om:
1. Iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de
maatschappij
2. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen
3. Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet zonder ondersteuning redt,
wordt ondersteuning geboden naar werk, bij voorkeur naar betaald werk
4. De overheid creëert zoveel mogelijk (extra) banen om mensen aan het werk te helpen
5. Financiële bijstand wordt verleend aan personen die niet over de middelen beschikken om in
de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.
Krachtens de Participatiewet zijn de gemeentes verantwoordelijk geworden voor mensen met
arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De wet geeft gemeenten hiertoe instrumenten, zoals
loonkostensubsidie en beschut werk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over extra banen.
3.2 Rol gemeenten
Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking
komt. De gemeente heeft voor deze doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een
bijstandsuitkering, te weten ondersteuning bieden gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig
inkomensondersteuning.
In het sociaal akkoord hebben overheid en werkgevers afgesproken dat er tot 2025 extra banen worden
gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking (garantiebanen).
3.3 Waar staat de Gemeente Montfoort
Dit rapport gaat over inwoners die van een minimum/laag inkomen moeten leven, welke problemen zij
ondervinden en van welke voorzieningen zij gebruik kunnen maken om in hun levensonderhoud te
kunnen voorzien. In voorkomende situaties zijn deze ondersteunende voorzieningen niet genoeg om
als volwaardig mens in de samenleving te kunnen participeren.
De gemeente als geheel staat er niet slecht voor in vergelijking met landelijke gemiddelden. Vanuit de
internetsite: waarstaatjegemeente.nl blijkt dat de gemeente Montfoort op tal van onderdelen positief
scoort. Zo was het werkloosheidspercentage in Montfoort in 2017: 3,3 % van de beroepsbevolking
(landelijk gemiddelde 4,9%).
Vanuit de Gezondheidsmonitor ervaren 84,7% van de inwoners, van 19-64 jaar in 2016 hun
gezondheid als (zeer) goed. Dit percentage is echter lager dan in 2012, toen nog 87,2% van de
inwoners hun gezondheid als (zeer) goed kenmerkten.
3.4 Uitwerking project
Voor de uitwerking van dit project zullen we een nadere onderverdeling maken naar doelgroepen van
inwoners met een laag inkomen in relatie tot de inkomensbronnen:
 Mensen met arbeidsvermogen begeleiden naar (betaald) werk, inclusief extra begeleiding bij
re-integratie naar werk en/of realiseren van arbeidsplaatsen voor inwoners met een beperking
 Inwoners die financiële bijstand ontvangen om in de kosten van het bestaan te voorzien
 Dragen alle voorzieningen bij om als volwaardig burger te kunnen meedoen in de
maatschappij
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4. Begeleiding naar werk
De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden,
bij voorkeur naar regulier werk. Werk is één van de meest aansprekende vormen van meedoen in de
maatschappij. Wanneer mensen niet op eigen kracht kunnen participeren, is daar een taak voor de
gemeente weggelegd.
Niet iedere werkzoekende zal (direct) werk vinden. De gemeente heeft als taak om hierin te
ondersteunen. Werkzoekenden met een arbeidsbeperking, die geen beroep meer kunnen doen op de
Wajong en de WSW en andere inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt, worden zo goed
mogelijk begeleid naar regulier werk. Hiertoe draagt het college zorg voor het ondersteunen bij
arbeidsinschakeling aan personen behorende tot de doelgroep van de Participatiewet, gericht op de
kortste weg naar algemeen geaccepteerde arbeid waartoe betrokkene in staat is of tot zelfstandig
ondernemerschap, dan wel het zorgen voor passend onderwijs/opleiding. Om deze taak effectief te
kunnen uitvoeren, is maatwerk nodig. Daarnaast kunnen cliënten een beroep doen op onafhankelijke
cliëntondersteuning, waarvan het doel in de wet is omschreven als het leveren van een bijdrage aan het
versterken van de zelfredzaamheid en participatie van cliënten. Het is een extra impuls ter versterking
van hun kwetsbare positie binnen het sociale domein.
4.1 Aard en omvang doelgroep
In tabel 1 zijn de gegevens vermeld van het aantal inwoners dat in het jaar 2017 zijn begeleid naar
werk.
Tabel 1
Werk en inkomen

Per 1000 Werkelijk
inwoners aantal
Toelichting

Lopende re-integratie
voorzieningen 15 - 64
jaar per duizend
inwoners
Nieuwe
reïntegratievoorzieningen
15 - 64 jaar per duizend
inwoners
Totaal aantal in
begeleiding naar werk

8

Bron

8 per 1000
inwoners Waarstaatjegemeente.nl (2017)

111

11,5

160
--------

20

271

11,5 per
1000
inwoners Waarstaatjegemeente.nl (2017)

Waarstaatjegemeente.nl (2017)

Beëindigde begeleiding
naar werk

10,3

143
--------

Gemiddeld voor
begeleiding naar werk

9

128

10,3 per
1000
inwoners
9 per 1000
inwoners

Tabel 2
Lopende re-integratievoorzieningen
(eind peilperiode)
Per 1000 inwoners 15-64 jaar
Bron: Waarstaatjegemeente.nl

2015
Kwt. 4
4,6

2016
Kwt. 2
4,6
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2016
Kwt. 4
8,1

2017
Kwt. 2
8

2017
Kwt. 4
8

4.2 Ervaringen van mensen die naar betaald werk worden begeleid.
Aan de hand van de gesprekken die zijn gevoerd met instanties en personen die bij de uitvoering van
de wet Werk en Inkomen betrokken zijn, kunnen als volgt worden samengevat.
Alhoewel het aantal mensen waarmee de projectgroep contact heeft gehad zeker niet representatief is
voor de populatie mensen die door Ferm Werk naar betaald werk worden geleid, is er wel een tendens
die bij navraag, ook door de cliëntenraad van Ferm Werk, wordt onderkend. In willekeurige volgorde
werden de navolgende opmerkingen geplaatst:
 Er is nauwelijks sprake van begeleiding: de beschikbare tijd is beperkt, de contactpersoon van
Ferm Werk staat niet open voor ideeën en plannen van cliënten om aan het werk te gaan;
bijvoorbeeld plannen om zelf iets te beginnen, voorstellen voor het volgen van een cursus
worden zonder motivatie afgewezen.
 De positie van de contactpersoon ten opzichte van de cliënt wordt gevoeld als een
machtsrelatie: ongeïnteresseerde houding, slecht uitleggen van regelingen, ondanks
toezeggingen niet teruggebeld worden.
4.3 Samenvatting van de ervaringen van cliënten
Op grond van de bevindingen van cliënten kan in het algemeen worden gesteld dat:
1. de begeleiding naar (regulier) werk, minder maatwerk wordt geleverd dan op grond van de
doelstelling van de participatiewet mag worden verondersteld.
2. de ervaringen van cliënten over de bejegening, beschikbare tijd per cliënt en andere
ondersteuningsmogelijkheden, dragen niet bij tot de participatiegedachte: het versterken van
de eigen kracht
3. er wordt niet stelselmatig gesproken over de mogelijkheid om een beroep te doen op een
onafhankelijke cliëntondersteuner; niet tijdens de gesprekken, noch in de correspondentie met
de cliënt. In de folder van Ferm Werk: “Extra’s bij een laag inkomen” wordt in het overzicht
van de regelingen en diensten, de volgende tekst opgenomen:
Hulp bij beroep op regelingen, indienen bezwaar, etc.
“Onafhankelijke ondersteuning als u er zelf niet uitkomt” met verwijzing naar de plaatselijke
ondersteuningsorganisatie.
Het versterken van de zelfredzaamheid en de participatie van cliënten, het doel van deze wettelijke
bepaling, wordt derhalve niet/onvoldoende in de praktijk toegepast.
4.4 Voorstellen tot verbetering van de begeleiding
De omschrijving voor cliëntondersteuning is zo algemeen, dat er geen direct verband kan worden
gelegd met het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en het begeleiden naar (regulier) werk.
De verwijzing naar de plaatselijke ondersteuningsorganisaties geven niet expliciet aan, dat deze
ondersteuning ook betrekking heeft op het begeleiden naar werk. De uitvoeringsorganisatie Ferm
Werk, zou namens de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling, de onafhankelijke
cliëntondersteuning moeten opnemen als reguliere uitvoeringstaak namens de deelnemende
gemeenten, omdat daarmee dan een rechtstreekse relatie wordt gelegd met deze vorm van
ondersteuning en het begeleiden naar werk.
Het leveren van een bijdrage aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van cliënten zal
daarmee gediend zijn. Het betrekken van onafhankelijke deskundigen in het traject van het begeleiden
naar werk, zou ook een positieve uitwerking kunnen hebben op het leveren van maatwerk (meekijken
en meedenken over mogelijkheden van de cliënt) en de door cliënten gevoelde bejegening door
medewerkers van Ferm Werk (er is meer transparantie door de aanwezigheid van een derde).
Re-integratie van cliënten die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk, zullen meer nog
dan nu het geval is, intensiever moeten worden begeleid (leveren van maatwerk). In de huidige tijd
van hoogconjunctuur mag worden verwacht, dat de prestaties voor het begeleiden naar werk gunstiger
zijn dan het recente verleden. Het aanbod van banen is sinds jaren niet zo groot geweest als thans.
Uit de tabellen 1 en 2 kan worden afgeleid dat ondanks het economisch gunstige arbeidsklimaat, de
begeleiding naar werk niet of nauwelijks is verbeterd.
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5. Financiële bijstand landelijke regelingen
Er zijn vele regelingen die worden verstrekt en/of kunnen worden aangevraagd om in de kosten van
het bestaan te voorzien. In grote lijnen kunnen deze worden ingedeeld in toeslagen en budgetten die bij
de Rijksoverheid (Belastingdienst) kunnen worden aangevraagd en daarnaast zijn er regelingen die bij
de gemeente of namens de gemeente (Ferm Werk) worden aangevraagd en verstrekt als aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan.
Om inzicht te krijgen in welke voorzieningen ervoor wie beschikbaar zijn, volgt hierna een
inventarisatie van de meest voorkomende inkomensondersteunende regelingen die voor inwoners met
een laag inkomen beschikbaar zijn.
5.1 Inkomensondersteunende regelingen voor mensen met een laag inkomen
Het sociale zekerheidstelsel omvat regelingen die door de belastingdienst worden uitgevoerd als een
tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering, huur of kind. Het recht op deze toeslagen is
afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, zoals de hoogte van het inkomen en de kosten die
voor een bepaalde regeling worden betaald
Deze regelingen hebben betrekking op de navolgende toeslagen en/of budgetten.
5.2 Huurtoeslag
Een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Het recht op toeslag hangt onder meer af van leeftijd,
zelfstandige woning, nationaliteit, etc. De hoogte van het bedrag hangt af van de hoogte van de huur,
het inkomen en het vermogen. De maximale huur waarvoor huursubsidie kan worden aangevraagd is
€ 710,68 (2018). Het verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan €22.400,- voor alleenstaanden jonger
dan de AOW-leeftijd, respectievelijk € 22.375,- voor alleenstaanden vanaf de AOW-leeftijd. en lager
dan € 30.400,- voor alle meer persoonshuishoudens (Bron: Belastingdienst).
5.3 Zorgtoeslag
Een bijdrage van de overheid in de kosten van een Nederlandse zorgverzekeraar. Het recht op toeslag
hangt onder meer af van leeftijd, nationaliteit, hoogte van het inkomen en het vermogen.
Het maximale inkomen om voor zorgkosten in aanmerking te komen bedraagt (2018):
€ 28.720,- zonder toeslagpartner en € 35.996,- met toeslagpartner.
Het maximale vermogen om voor zorgkosten in aanmerking te komen bedragen:
€ 113.415,- zonder toeslagpartner en € 143.415,- met toeslagpartner. (Bron: Belastingdienst)
5.4 Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Dit budget wordt
ontvangen naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget wordt doorgaans automatisch verstrekt.
Om in aanmerking te komen gelden inkomens en vermogensgrenzen. (Bron: Belastingdienst).
5.5 Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. De hoogte ervan hangt af van de
hoogte van het inkomen, de soort van kinderopvang en het aantal kinderen. Totaal kan maximaal 230
uur per maand kinderopvang worden ontvangen. Er geldt ook een maximum uurtarief.
(Bron: Belastingdienst)
5.6 Effect van deze regelingen
De indruk bestaat dat veel inwoners bekend zijn met deze regelingen ofwel dat de regelingen door de
Belastingdienst automatisch worden verstrekt. Deze regelingen zorgen ervoor, dat het netto
besteedbaar inkomen van inwoners met een laag inkomen wordt versterkt door de vaste lasten die
betrekking hebben op de huurkosten, zorgkosten en de kindgebonden kosten, naar rato van het
inkomen, worden aangevuld.
Veel inwoners kunnen door deze inkomensondersteunende regelingen in hun bestaan voorzien.
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5.7 Ervaringen van mensen die van deze regelingen via de Belastingdienst gebruik maken
Inwoners met een minimum inkomen (alleen AOW of bijstand uitkering), kunnen (met toeslagen
(huur- en zorgtoeslag) net rondkomen. Er moet dan wel slim worden ingekocht (levensmiddelen).
Er kan doorgaans (afhankelijk van persoonlijke omstandigheden) niet worden gespaard om periodieke
uitgaven te doen (uitgaven die de maandelijkse kosten overstijgen). Vaak moet in voorkomende
situaties “het ene gat met het andere worden gevuld”. De jaarlijkse vakantietoeslag die in de maand
mei wordt uitgekeerd, geven de mogelijkheid om de financiële achterstand weer in te lopen.
Er zijn inwoners die niet op de hoogte zijn van de regelingen om in aanmerking te kunnen komen voor
huur- en zorgtoeslag.
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6. Gemeentelijke regelingen voor inwoners met een minimum/laag inkomen
Naast de financiële bijstand in de kosten van het bestaan die door de Belastingdienst worden verstrekt,
zijn er nog regelingen die specifiek betrekking hebben op inwoners met een minimum inkomen. Deze
regelingen vormen het sluitstuk van het socialezekerheidsstelsel en worden door of namens de
gemeente uitgevoerd.
Met betrekking tot de participatie van inwoners streeft de overheid naar een transparant en activerend
sociaal zekerheidsstelsel dat mensen enerzijds ondersteunt en prikkelt om (weer) aan het werk te gaan
en als dat niet (meer) kan, biedt de overheid een adequaat vangnet als dat nodig is.
De navolgende regelingen, in willekeurige volgorde, zijn beschikbaar voor inwoners met een
minimum inkomen.
6.1 Individuele inkomenstoeslag
Wat is het?
Als een inwoner een laag inkomen heeft, kan een individuele inkomenstoeslag worden aangevraagd
bij Ferm Werk. Deze individuele inkomenstoeslag kan worden gebruikt om bijvoorbeeld
noodzakelijke goederen (zoals wasmachine of koelkast) te vervangen. Er gelden voorwaarden om voor
deze regeling in aanmerking te komen (tussen 21 jaar en AOW-leeftijd, geen uitzicht op
inkomensverbetering, spaargeld en bezittingen beneden bepaalde grenzen, niet eerder in afgelopen
12 maanden van deze regeling gebruik hebben gemaakt). De hoogte van deze individuele
inkomenstoeslag is afhankelijk van de gezinssituatie.
Bron: Ferm Werk, Extra’s bij een laag inkomen
6.2 Bijzondere bijstand
Wat is het?
Is een vergoeding voor noodzakelijke kosten die gemaakt worden vanwege bijzondere
omstandigheden. Het gaat om kosten die inwoners niet uit hun inkomen en spaargeld kunnen betalen
en die niet door andere organisaties worden vergoed. Cliënten moeten kunnen aantonen dat de kosten
ook echt worden gemaakt. Ferm Werk bekijkt of de vergoeding echt nodig is en kijkt daarbij naar de
persoonlijke situatie.
Als voorbeeld voor kosten waarvoor bijzondere bijstand kan worden aangevraagd, worden genoemd:
 Eigen bijdrage rechtsbijstand
 Kosten van een bewindvoerder
 Zwemles van kinderen
Als voorbeeld voor kosten waar geen bijzondere bijstand kan worden aangevraagd, worden genoemd:
 Medische kosten (tandarts, bril, etc.)
 Kosten van eigen risico zorgverzekering
 Paspoort en identiteitskaart.
Bron: Ferm Werk, Extra’s bij een laag inkomen
6.3 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
Wat is het?
Inwoners met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra kosten. Voor deze groep, met een
laag inkomen, is er een extra tegemoetkoming. Voor de meerkosten die zij hebben vanwege hun
chronische ziekte of handicap is hiervoor de regeling: “Tegemoetkoming meerkosten zorg”
beschikbaar. Deze regeling valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Er zijn
voorwaarden verbonden voor inkomens en vermogensgrenzen (inkomen tot 140% van de
bijstandsnorm).
Bron: Ferm Werk, Extra’s bij een laag inkomen
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6.4 Declaratieregeling
Wat is het?
De declaratieregeling is een vergoeding om deel te nemen aan welzijnsactiviteiten, een abonnement op
krant of tijdschrift of internet en aan schoolbijdragen. Per kostensoort is een maximumbedrag
vastgesteld:
Abonnement op (dag)blad of internet max. per gezin € 23,50 per maand
Schoolbijdragen in basisonderwijs per kind per jaar € 75,Schoolbijdragen in voortgezet onderwijs per kind per jaar € 150,De voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen zijn afhankelijk van inkomen en
vermogen. Inwoners met een bijstandsuitkering doen automatisch mee met deze regeling.
Bron: Ferm Werk, Extra’s bij een laag inkomen
6.5 Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Wat is het?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig
geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets
anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen wordt de contributie, het lesgeld en in bepaalde
gevallen de benodigde attributen betaald. Door te kunnen meedoen worden aan jongeren meer kansen
geboden. Deze beide regelingen zijn specifiek voor de gemeente Montfoort en worden niet door Ferm
Werk in behandeling genomen. De aanvraag hiervoor vindt plaats bij het genoemde fonds.
Bron: Jeugdfonds Sport & Cultuur
6.6 Kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapslasten
Wat is het?
Inwoners die de aanslag gemeentebelasting en de waterschapslasten niet kunnen betalen als gevolg
van een laag inkomen, kunnen een verzoek indienen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen.
De persoonlijke en financiële omstandigheden zoals inkomen, vermogen en woonlasten, worden
betrokken bij de bepaling of de aanvrager hiervoor in aanmerking komt. De volgende onderdelen
komen in aanmerking voor een eventuele kwijtschelding:
Heffing van rioolrecht € 228,- per jaar
Heffing afvalstoffen
€ 136,- per jaar
Heffing reinigingsrecht € 368,- per jaar
-----Totaal vrijstelling
€ 732,- per jaar voor één persoon huishouden
De kwijtschelding kan verleend worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Minimuminkomen
 Geen vermogen (geen tegoeden op lopende rekening en spaarrekeningen)
 Geen eigen woning bezitten, tenzij de hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde
 Geen voertuig bezit dat meer waard is dan € 2.269,Bron: BSR Montfoort (Belastingsamenwerking Rivierenland)
6.7 Collectieve zorgverzekering
Wat is het?
Voor inwoners met een laag inkomen kan gebruik worden gemaakt van een collectieve
zorgverzekering bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Naast het basispakket is er ook de mogelijkheid
aanvullende pakketten af te sluiten naar behoefte. Ook het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar
kan worden meeverzekerd. Door deel te nemen aan deze collectieve zorgverzekering wordt korting
gegeven door de zorgverzekeraar. Voorwaarde voor deelname is, dat het vermogen minder is dan de
vermogensgrens voor de huurtoeslag en het inkomen niet meer dan € 1.326,- (21-66 jaar), resp.
€ 1.492,- vanaf AOW-leeftijd bedraagt.
Bron: Ferm Werk, Extra’s bij een laag inkomen
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Tabel 3 Samenvatting van regelingen en toeslagen
Regelingen en
diensten t.b.v.
inwoners met een laag
inkomen

Voor wie?
Vanaf 21 jaar - 66
jaar (AOWleeftijd)
Iedereen
Doelgroep
inkomen =< 140%
Iedereen
Jeugd uit gezinnen
laag inkomen

Individuele
inkomenstoeslag
Bijzondere bijstand
Chronisch zieken en
gehandicapten
Declaratieregeling
Jeugd sport- en
cultuurfonds
Kwijtschelding
gemeentelijke belasting/
Waterschapslasten
Minimuminkomen
Iedereen met
inkomen tot
€ 1.326 (21-66
Collectieve
jaar)
€
zorgverzekering
1.492 > 66 jaar

Vermogen
maximaal € (*)
6.020
6.020
6.020

Verstrekking
(alleenstaande)

Afhankelijk gezinssituatie
Situationeel bepaald
WMO Tegemoetkoming
meerkosten
Bijstandsniveau
Afhankelijk samenstelling gezin

0

Geen eigen woning,

30.000

(*) Bepaling van het vermogen
Saldo bank-spaarrekeningen
Waarde auto boven € 5.000
Waarde overige bezittingen
NB: Overwaarde eigen woning telt niet mee
6.8 Ervaringen van mensen die van de gemeentelijke regelingen gebruik maken
Inwoners die een vorm van bijstand ondervinden via Ferm Werk zijn op de hoogte van de andere
financiële regelingen die op hen van toepassing kunnen zijn.
Veel problemen hebben inwoners met periodieke uitgaven; dit zijn uitgaven die de reguliere
maandelijkse uitgaven overstijgen.
Inwoners die een (chronische)ziekte hebben worden geconfronteerd met extra uitgaven die met de
ziekte samenhangen, zoals eigen bijdragen die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden
De jaarlijkse (wettelijke) eigen bijdrage voor de zorgverzekering vormt voor veel minima een aanslag
op het inkomen van die maand.
Niet iedereen weet in welke situatie er gebruik kan worden gemaakt van de gemeentelijke regelingen
voor inwoners met een minimum/laag inkomen.
Vooreen deel van de inwoners is er een bepaalde gêne/schaamte om voor een regeling bij de gemeente
“aan te kloppen”.
In de voorgaande jaren maakten mensen gebruik van de kwijtscheldingsregeling voor
gemeentebelasting en waterschapslasten. Het huidige jaar, 2018, werden inwoners ineens
geconfronteerd met een aanslag voor gemeentebelasting en waterschapslasten. De motivatie hiervoor
was, dat betrokkene beschikte over een personenauto.
Deze auto wordt als vermogen aangemerkt, dus voldoet betrokkene niet aan de vermogenseis van € 0,De uitvoeringsinstantie adviseerde de inwoners, om tegen dit besluit in bezwaar te gaan.
6.9 Samenvatting van de ervaringen van cliënten
Inwoners zijn over het algemeen op de hoogte van de gemeentelijke regelingen voor financiële
ondersteuning. Een deel van de inwoners die niet bij Ferm Werk of SWOM in beeld zijn, kennen
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regelingen voor toeslagen (huur- en zorgtoeslag) niet. Niet alle inwoners kunnen nog worden bereikt.
(Ook AOW-ers niet)
Mensen met een (chronische) ziekte(n) worden vaak geconfronteerd met extra kosten die verband
houden met hun ziekte(n), naast de wettelijke jaarlijkse eigen bijdrage in de zorgkosten.
Financiële problemen worden meestal ervaren als de noodzakelijke uitgaven, de reguliere
(maandelijkse) uitgaven overstijgen (vb. vervanging van huishoudelijke apparaten)
De kwijtscheldingsregeling voor de gemeentelijke belastingen en waterschapslasten is niet gebaseerd
op een realistisch eis dat het vermogen nihil moet zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen.
6.10 Voorstellen tot verbetering van gemeentelijke ondersteuning
Uit de samenvatting van tabel 3 blijkt dat voor de verschillende regelingen en diensten ten behoeve
van inwoners met een minimum/laag inkomen, verschillende vermogensgrenzen worden gehanteerd
voor de bepaling of iemand voor een regeling in aanmerking komt.
Bij de regeling van de kwijtschelding van gemeentelijke belasting en de daarmee samenhangende
waterschapslasten, wordt het vermogen gesteld op € 0,- De vraag die hierbij kan worden gesteld is of
deze vermogensnorm praktisch gezien mogelijk is.
Deze uitvoering van dit gemeentelijk-/waterschapsbeleid roept enkele vragen op:
 Is het toetsingsbeleid in 2018 veranderd ten opzichte van vorige jaren?
 Zo ja, is deze verandering gecommuniceerd met betrokkenen?
 Zo neen, waarom wordt het eerder gevoerde beleid niet bestendigd?
Inwoners zien in deze werkwijze een bezuinigingsmaatregel of zoals iemand opmerkte minima pesten.
Met betrekking tot de vermogenstoets willen wij hier opmerken, dat het niet mogen bezitten van enig
vermogen, in strijd is met de participatiegedachte. Immers van inwoners wordt verwacht dat zij,
ingevolge de Participatiewet 2015, zelfredzaam zijn, een eigen verantwoordelijkheid hebben en zelf de
regie hebben over het eigen leven. Hiervoor is het nodig om verder te kijken dan vandaag alleen;
rekening houden met onverwachte situaties in het huishouden (vervanging van inventaris), etc.
Hiervoor is het nodig, dat met deze onverwachte uitgaven rekening wordt gehouden en dat het netto
besteedbaar inkomen niet geheel wordt geconsumeerd maar ook geld opzij wordt gelegd voor deze
onverwachte uitgaven: er moet dan dus vermogen worden opgebouwd! Het vermogen is hier geen doel
op zichzelf, maar een middel om te voorzien in voorkomende, onvoorziene situaties.
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7. Iedereen doet mee! Zijn de voorzieningen toereikend om te kunnen participeren?
De participatiewet heeft tot doel iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te
dragen aan de maatschappij. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen.
De eigen kracht, zelfredzaamheid en volwaardig burgerschap impliceren dat iedereen zelf de regie
moet (kunnen) voeren over het eigen leven en zich niet afhankelijk van de overheid en
maatschappelijke organisaties dient op te stellen.
7.1 Regie over eigen leven
Een groot deel van de inwoners met een minimuminkomen is alleenstaand. Het merendeel van deze
inwoners maakt gebruik van de toeslagen die door de belastingdienst periodiek worden uitgekeerd. Zij
weten doorgaans ook welke regelingen van toepassing zijn voor financiële ondersteuning door de
gemeente. Zij hebben hun leven zodanig ingericht dat zij voor de reguliere maandelijkse uitgaven, niet
in de problemen komen. Onvoorziene uitgaven worden, indien mogelijk, betaald uit een (bescheiden)
reserve die voor deze doeleinden worden aangehouden. Deze inwoners onderhouden doorgaans
sociale contacten met familie en kennissen en hun omgeving. Over het algemeen is deze groep
tevreden en kunnen zij zich redden. Zij zijn zelfstandig, hebben de regie over hun eigen leven en zijn
in staat te participeren in de samenleving. Een relatief klein deel van deze inwoners ondervindt
problemen als gevolg van een laag inkomen. Tabel 4 wordt een nadere indeling gemaakt van de
omvang van de groep mensen met een minimum/laag inkomen.
Tabel 4
Doelgroep minima/lage inkomens
Aantal minimahuishoudens
Aantal minimahuishoudens met kinderen
Aantal inwoners in minimahuishoudens
Aantal kinderen in minimahuishoudens
Aantal volwassenen in minimahuishoudens
Bron: Divosa Benchmark Armoedebeleid 2017

100%
184
53
356
107
249

110%
288
69
506
132
374

120%
396
84
670
161
509

Totaal
868
206
1532
400
1132

868 huishoudens leeft van een laag inkomen (tot 120% van het minimum inkomen), waarvan 184
huishoudens met een minimum inkomen. Een deel van deze inwoners ondervindt hierdoor problemen
met het meedoen in de maatschappij. Zij kunnen worden aangemerkt als kwetsbare inwoners; zij
hebben geen reserves om onverwachte financiële tegenslagen op te vangen.
7.2 Kwetsbare inwoners
Inwoners in een kwetsbare positie kunnen de verwachtingen om de regie over hun eigen leven te
voeren, vaak niet waarmaken.
Om zich te kunnen redden in het dagelijkse leven hebben zij ondersteuning nodig. Deze groep
inwoners voelt zich sociaal buitengesloten.
Ondanks de economische voorspoed die Nederland de laatste jaren heeft doorgemaakt, is het aantal
inwoners dat zich sociaal uitgesloten voelt, gestegen. Tabel 5 vermeldt dat inwoners die zich sociaal
uitgesloten voelt is gestegen van 3,4% in 2012, naar 4,1 % in 2016
Tabel 5
Zelfredzaamheid

%
2016

Sociaal uitgesloten
4,1
Bron: Gezondheidsmonitor 19-64 jaar 2016

%
2012

3,4

Een kwetsbaar persoon wordt hier gedefinieerd als iemand die niet zelfredzaam is en daardoor niet/
beperkt in staat is tot maatschappelijke participatie.
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In deze categorie vallen onder meer:
 mensen met een lichamelijke-, psychische- zintuiglijke- en/of verstandelijke beperking,
 mensen met een communicatieve beperking (niet begrijpen van informatie en zich slecht
kunnen uiten) en inwoners met een zekere laaggeletterdheid
 een groep inwoners die als gevolg van omstandigheden niet sociaal weerbaar is (armoede,
schuldenproblematiek, eenzaamheid, etc.)
Deze indeling is niet absoluut, omdat in de praktijk iemand in zowel de ene als tot de andere categorie
kan worden gerekend.
7.3 Inwoners met lichamelijke-, psychische-, zintuigelijke- en/of verstandelijke beperking
Een beperkt deel van de inwoners met een minimum/laag inkomen is kwetsbaar als gevolg van
beperkingen die zij in het dagelijkse leven ondervindt. Deze inwoners worden geconfronteerd met
extra kosten die met de ziekte samenhangen en niet door de zorgverzekeraar worden vergoed
(gestapelde kosten); dit veroorzaakt een aanslag op het netto besteedbaar inkomen. Vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kunnen deze inwoners ondersteund worden met (technische)
voorzieningen, mobiliteitsvoorzieningen en huishoudelijke ondersteuning.
Deze vorm van ondersteuning biedt betrokkenen de mogelijkheid om hun beperking te compenseren,
zodat zij dientengevolge beter in staat zijn te participeren
7.4 Inwoners met een communicatieve beperking en laaggeletterdheid
Een andere vorm van kwetsbaarheid is de laaggeletterdheid. Deze geeft problemen in contact met de
overheid. Onder meer het invullen van formulieren (belasting, toeslagen, etc.), pinnen en digitaal
betalen, werken met een computer, begrijpen van informatie geeft veel problemen.
In toenemende mate wordt door de overheid met burgers digitaal gecommuniceerd (via Digi D-code),
deze ontwikkeling zet inwoners met deze kwetsbaarheid steeds meer op achterstand.
Het voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen is essentieel om financieel zelfredzaam te zijn.
Als gevolg van deze beperkingen kunnen laaggeletterden snel in de financiële problemen komen en in
armoede raken. Veel inwoners die problemen ondervinden in de communicatie met hun sociale
omgeving en/of laaggeletterd zijn, verliezen het contact met de maatschappij. (zie tabel 6)
Tabel 6
%
2016

%
2012

Ernstig eenzaam

8,5

6,1

Contactarm

1,2

0,7

eenzaam/niet geïsoleerd

24,1

27,9

Sociaal geïsoleerd
7,9
Bron: Gezondheidsmonitor 19-64 jaar 2016

7,1

Sociale omgeving

Uit de gegevens uit tabel 6 valt op te maken, dat de ernstige eenzaamheid onder de inwoners is
verhoogd ten opzichte van 2012), Ook de eenzaamheid, contact armoede en de sociale geïsoleerdheid,
zijn toegenomen! Deze ontwikkeling is zorgelijk omdat in toenemende mate inwoners het contact met
de sociale omgeving verliezen!
7.5 Sociaal niet weerbare inwoners
Sociaal niet weerbare personen voelen zich machteloos. In veel gezinnen kan sprake zijn van een
opeenstapeling van problemen zoals armoede, schulden, verslavingen en taalachterstanden. Men heeft
minder tijd voor en betrokkenheid met de buurt en de buren.
In de gemeente Montfoort is de financiële situatie van de niet sociaal weerbare inwoners in 2016
verbeterd ten opzichte van 2012. De economische opleving zal hieraan zeker hebben bijgedragen.
(Zie tabel 7).
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Tabel 7
Financiële situatie

%
2016

%
2012

Enige tot grote moeite om rond te
komen
13,1
Problematische schulden
3,7
Niet in staat om een onverwachte
noodzakelijke uitgave van € 1,000, te betalen zonder daarvoor schulden
te maken
9,9
Bron: Gezondheidsmonitor 19-64 jaar 2016

14,1
4,7

11,1

Alhoewel er in de financiële situatie van inwoners een verbetering te constateren is, blijft er nog wel
een vaste kern van inwoners die als gevolg van hun financiële situatie niet in staat zijn als volwaardige
burger te participeren. De schaamte voor de positie waartoe zij zich bevinden is groot.
Enkele van deze inwoners doen een beroep op particuliere initiatieven die de nood onder deze mensen
kunnen verlichten, zoals de voedselbank, diaconieën/Charitas van de kerkgenootschappen.
De voedselbank verzorgt met een team van vrijwilligers wekelijks voor ongeveer 20 voedselpakketten
die cliënten daar afhalen. De voedselbank maakt gebruik van een ruimte die om niet door de SWOM
beschikbaar is gesteld. De Voedselbank is daar blij mee, maar deze ruimte is eigenlijk te klein om de
pakketten efficiënt te vullen. De wens van de voedselbank is om naast het uitdelen van de pakketten,
ook de cliënten te kunnen ontvangen met koffie/thee om hen in de gelegenheid te stellen, hun verhaal
te doen. Naar verwachting maakt maar een deel van de inwoners die in aanmerking kunnen komen
gebruik van de voedselbank; zij weten de weg niet te vinden of doen dat niet uit schaamte.
Uit landelijke gegevens blijkt dat slechts 10% van de mensen die daarvoor in aanmerking kunnen
komen, hier daadwerkelijk gebruik van maakt. Voor de gemeente Montfoort is er geen aanleiding te
veronderstellen dat dit kengetal zal afwijken van het landelijk gemiddelde. Het aantal inwoners dat
voor de voedselbank in aanmerking komt ligt dan op ca.200 gezinnen.
Voor andere voorzieningen, met name materiële en immateriële voorzieningen, kunnen inwoners een
beroep doen op de diaconieën en charitasfondsen van de kerkgenootschappen in de gemeente. Volgens
informatie van de kerken wordt hiervan slechts incidenteel gebruik gemaakt.
7.6 Ervaringen van mensen in kwetsbare posities
Inwoners die bij Ferm Werk of SWOM in beeld zijn, kennen de regelingen voor ondersteuning die
vanuit de gemeente worden verstrekt. Ook voorzieningen en ondersteuning die door particuliere
initiatieven in stand worden gehouden, vindt een verwijzing plaats, maar hiervoor wordt slechts
beperkt gebruik gemaakt.
De communicatie met overheidsinstanties wordt in toenemende mate digitaal gevoerd. Deze
informatie is niet toegankelijk voor inwoners met laaggeletterdheid (lezen, schrijven en rekenen) en
taalachterstand. Een groep ouderen heeft geen beschikking over elektronische communicatiemiddelen
en raakt in toenemende mate vervreemd van de (digitale) omgeving.
Inwoners met een laag inkomen, ouderen en mensen die geen rijbewijs bezitten, zijn afhankelijk van
het openbaar vervoer. De lijndienst naar Woerden wordt ’s avonds en het weekend niet rechtstreeks
uitgevoerd, maar via De Meern of Utrecht. Vanuit de gemeentekern Linschoten is er ’s avonds en het
weekend in het geheel geen openbaar vervoer mogelijk. Vanuit de woonkern Linschoten is er geen
aansluiting op het landelijk netwerk van het openbaar vervoer (NS). Het onderhouden van sociale
contacten wordt hierdoor beperkt.
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7.7 Voorstellen tot verbetering van mensen in kwetsbare posities
De gemeente Montfoort is wettelijk verplicht de regierol op zich te nemen als verantwoordelijke voor
het welzijn van burgers.
De communicatie met instanties (banken) en de overheid (belastingdienst) wordt digitaal gevoerd.
Ook bij het aanvragen van voorzieningen en het verkrijgen van informatie is het gebruik van
elektronica een vereiste. Een deel van de inwoners (laaggeletterdheid, ouderen) is met het gebruik
hiervan niet bekend of niet in staat de aanschaf ervan te betalen. Deze inwoners krijgen in toenemende
mate problemen in het maatschappelijke verkeer en zijn dus niet in staat mee te doen in de
maatschappij.
Een initiatief tot het opzetten van een scholing-/bijscholingsactie is nodig om inwoners te
ondersteunen om hun zelfredzaamheid nu en zeker in de toekomst veilig te stellen.
Inwoners met een lichamelijke-, psychische- zintuiglijke- en verstandelijke beperking worden
ingevolge de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor hun beperking gecompenseerd.
Hiervoor worden voorzieningen aangeboden waardoor zij in een gelijkwaardige positie komen te
verkeren als inwoners zonder beperking.
Inwoners in een kwetsbare positie als gevolg van een laag inkomen, schuldenproblematiek of
anderszins, zouden voor deze kwetsbare positie moeten worden gecompenseerd door een indicatie af
te geven om van de regiotaxi gebruik te maken tegen regulier openbaarvervoertarief. Zonder deze
meerkosten kunnen bestemmingen, zoals ziekenhuizen en openbaar vervoerknooppunten worden
bereikt zonder dat de noodzaak aanwezig is om een eigen vervoermiddel te bezitten.
De regiotaxi kan overigens door iedere inwoner, ook zonder indicatie, worden gebruikt voor
individueel vervoer, van deur tot deur, binnen de regio. De tariefstelling is hoger dan de ritprijs voor
diegenen die geïndiceerd zijn voor het gebruik van de regiotaxi. Deze meerkosten zijn aanzienlijk
lager dan als gebruik gemaakt wordt van een taxivervoerder. Deze mogelijkheid om van de regiotaxi
gebruik te maken is nauwelijks bekend. Voor inwoners die gebruik maken van het openbaar vervoer,
zou deze mogelijkheid gebruik kunnen worden gemaakt als alternatief voor het openbaar vervoer en/of
indien de lijndienst niet of in beperkte mate wordt uitgevoerd.
De voedselbank voorziet inwoners die niet in staat zijn zelf in hun bestaan te voorzien van voedingsmiddelen in natura. Deze worden via een landelijk distributienetwerk verdeeld. In de gemeente
Montfoort worden de aangeboden voedingsmiddelen, naar rato van de gezinsgrootte, verpakt.
Het transport en de verdeling vindt plaats door vrijwilligers. De ruimte waarin deze verdeling
plaatsvindt is niet toereikend om de verdeling efficiënt uit te voeren. De behoefte is ook om cliënten te
ontvangen en een luisteren oor te bieden en mogelijk verder te helpen.
De gemeente zou dit particulier initiatief kunnen faciliteren door een ruimte hiervoor beschikbaar te
stellen die voor het doel schikt is en de privacy van de cliënten beschermt.
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8.Bijlage
Deelnemers open tafelgesprek op 16 april en 14 mei 2018
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Trudy Jaarsveld, werkgroep Oecumene RK kerk/ protestantse kerken Linschoten
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Elly Vos, Ferm Werk
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