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Geef vertrouwen aan gemeenten 
Deze hartenkreet deed burgemeester Jos Penninx aan de Haagse politiek. De overdracht van rijkstaken 
op het gebied van zorg, werk en jeugdzorg (decentralisaties) naar de gemeenten is een goede zaak – zij 
staan immers het dichtst bij de burgers en kunnen dus maatwerk leveren. Geef ze daarvoor ruimte en 
zadel ze niet op met allerlei nieuwe regels! Plaats van handeling: de levendige en goed bezochte 
openbare themabijeenkomst ‘(Stille) armoede en gelijke kansen’ van de PvdA Voorst op 28 maart met 
als gastspreker PvdA 2e Kamerlid mw. Keklik Yücel.  
 
Kinderen zijn het meest kwetsbaar 
Ze legde uit dat het kabinet € 100 miljoen extra heeft uitgetrokken voor armoedebeleid. Het is wel zaak 
dat de gemeenten dit geld dan ook goed besteden en niet in de algemene reserves stoppen. In haar 
inleiding richtte mw. Yücel de focus vooral op kinderen als meest kwetsbare groep. Zij noemde  voor-
beelden van goede initiatieven op dit gebied die overal in het land zijn ontstaan, zoals ‘Jarige Job’.  
 
Hoe kom je stille armoede op het spoor?   
Belangrijk is vroegtijdige signalering van problemen. Bijvoorbeeld door de woningcorporatie, gemeente, 
energiebedrijven, sportverenigingen, scholen en bedrijven. Uit de zaal wordt opgemerkt dat in Voorst 
tussen deze organisaties gelukkig goede contacten bestaan. Mw. Yücel ziet ook vooral een rol voor de 
zorg- en wijkteams zoals die in veel gemeenten functioneren. Ze moeten méér doen dan Wmo-taken op 
het gebied van zorg. Je komt wel al snel in spanningsvelden terecht: hulpvraag en eigen verantwoor-
delijkheid, privacybescherming en mensen over de streep trekken een beroep te doen op regelingen 
(taboe rondom armoede). Er wordt voor gepleit deze regelingen duidelijker en toegankelijker te maken. 
Gesignaleerd wordt de stapeling van extra kosten voor sommige groepen zoals chronisch zieken/gehan-
dicapten en minima.  Overigens is het  raadzaam te beseffen dat armoede ons allemaal kan overkomen: 
bv. door ontslag, verlies van je partner, ziekte,  hypotheekschuld of andere ingrijpende gebeurtenissen. 
  
Decentralisaties 
Hoe pakken die in de praktijk uit?  Welke keuzes maken gemeenten (dus de lokale democratie)? Als 
voorbeeld wordt genoemd de overheveling naar gemeenten van de vergoeding voor de extra kosten van 
chronisch zieken/gehandicapten. Hantering van de Bijstandsnorm (zoals in Voorst) noemt mw. Yücel wel 
erg karig. In een modelmotie hanteert de PvdA als norm 120% van het Bijstandsniveau, incl. een 
collectieve ziektekostenverzekering.  
Het is van groot belang dat lokale ervaringen en ‘kinderziekten’ worden gemeld aan andere gemeenten 
en Den Haag. Zo kunnen goede initiatieven worden gedeeld en regelingen worden bijgesteld. Aan  de 
orde komt nog de uitvoering van het Wmo-beleid inzake huishoudelijke zorg in onze gemeente. De 
‘keukentafelgesprekken’ zijn niet alleen van belang om een beeld te krijgen van de zorgbehoefte, maar 
kunnen ook inzicht verschaffen in eventuele problemen als eenzaamheid en armoede.  
 
PvdA blijft waakzaam 
De PvdA-fractie in de Tweede Kamer houdt de ontwikkelingen  scherp in de gaten. Zij vindt het armoede-
beleid van het kabinet te traag: staatssecretaris Jetta Klijnsma doet haar uiterste best, maar wijzigingen 
in de wet- en regelgeving duren te lang. Er mogen geen mensen door het ijs zakken! Daarom moeten we 
individuele situaties in beeld krijgen. Dat kan het beste op lokaal niveau. Maatwerk in plaats van 
algemene maatregelen. En wat de zorg betreft: we zitten nu in een overgangssituatie, die voor veel 
mensen onzekerheid met zich meebrengt;  op termijn komt het zeker goed, aldus mw. Yücel. 
PvdA Voorst  - zie ook de website: www.voorst.pvda.nl 
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