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Onderwerp:
Initiatiefvoorstel Verkoelen (50Plus) over 'Leven onder de armoedegrens is geen 
leven maar overleven!' (19bb22082)

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
In uw raadsvergadering van 17 oktober 2019 heeft mevrouw Verkoelen van 50Plus 
het initiatiefvoorstel 'Leven onder de armoedegrens is geen leven maar 
overlevenľ(19bb22082) ingediend. In deze brief treft u onze reactie op dit voorstel 
aan.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Beleidskader armoedeaanpak 2019-2022 'Uit de knoop’;
Reset Rotterdam, de nieuwe schuldenaanpak

Toelichting:
Wij bedanken mevrouw Verkoelen en haar fractieondersteuning voor dit 
initiatiefvoorstel. Dit initiatiefvoorstel is een indrukwekkend witboek vol reacties in 
verhalen en quotes van mensen die leven onder de armoedegrens. Deze quotes en 
verhalen maken de armoede voelbaar. Deze initiatiefnota helpt bij het doorbreken van 
het taboe op armoede en schulden. Een belangrijk aandachtspunt in onze aanpak pak 
van armoede. Armoede en schaamte gaan veelal hand in hand. Het is daarom 
belangrijk het gesprek hierover te blijven voeren. Dit kan op verschillende manieren, 
zoals wij bijvoorbeeld doen met onze campagne ‘Kom uitje schuld’ 
(www.komuitjeschuld.nl).
Door de inzet van mevrouw Verkoelen bij de challenge van Warm Rotterdam samen 
met dit witboek is zij een ambassadeur geworden voor de bestrijding van armoede en 
daar willen wij haar hartelijk voor bedanken. Dit geldt ook voor de inzet van de andere 
raadsleden die de challenge van Warm Rotterdam hebben gedaan.
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Het witboek bevat ook voorstellen, zowel aan de lokale politiek als aan de landelijke 
politiek, om armoede te voorkomen en/of aan te pakken. Hieronder geven wij onze 
reactie op elk voorstel.

1 Regel wettelijk dat er geen boetes op boetes meer geheven kunnen 
worden.
Wij onderschrijven het feit dat door het opleggen van boetes door de overheid 
als gevolg van het niet (tijdig) kunnen betalen van openstaande vorderingen 
het niet wenselijk is dat de schulden oplopen. Zeker wanneer het niet betalen 
een kwestie is van niet-kunnen en niet van niet-willen.
Het maken of aanpassen van wetten is een verantwoordelijkheid van het Rijk. 
Het maximeren van de stapeling van boetes en het voorkomen van boetes als 
gevolg van niet ofte laat betalen door meer maatwerk en gespreide betaling 
mogelijk te maken is één van de acties die onderdeel uitmaakt van de ‘Brede 
schuldenaanpak' van het Rijk.

De gemeente Rotterdam maakt bij het innen van vorderingen geen gebruik 
van de wettelijke mogelijkheid tot het heffen van boetes bij het niet tijdig 
betalen. Zoals verwoord in de schuldenaanpak “Reset Rotterdam’ staat 
sociaal incasseren bij de gemeente Rotterdam centraal. Dit betekent dat we 
aan de slag zijn met het bieden van ruime betalingsregelingen bij het innen 
van de openstaande vorderingen, de incassomedewerkers leren om stress 
sensitief te werken, we aandacht hebben voor persoonlijk klantcontact en we 
maatwerk gaan bieden (oog voor wel willen maar niet kunnen betalen).

2. Pak niet integraal de problematische schulden aan, maar leg de prioriteit 
bij geldschulden en help en ondersteun gefaseerd.
Het hebben van schulden gaat veelal gepaard met andere problemen. Soms 
zijn de schulden oorzaak en soms het gevolg. Per individu wordt 
geïnventariseerd welke problematiek er speelt en wordt bekeken welk 
probleem als eerste moet worden aangepakt. Dit wordt altijd in samenhang 
gedaan. Het alleen aanpakken van schulden terwijl er, zoals in de initiatiefnota 
wordt genoemd ook sprake is van bijvoorbeeld verwaarlozing van kinderen, 
vervuiling van een huis of verslaving, heeft alleen zin als ook aan deze 
problemen wordt gewerkt. Door de stress die bij deze problematiek speelt en 
de aandacht die het vraagt staat de schuldenaar niet open voor ondersteuning 
bij het aanpakken van de schulden. Dit wordt ook onderbouwd door de 
gedragswetenschap (psychologie van schaarste)1. Afhankelijk van de situatie 
van de schuldenaar vindt er prioritering plaats in de aanpak van de problemen 
(maatwerk) waarbij wij stress-sensitieve dienstverlening centraal stellen. Een 
goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen bijvoorbeeld de wijkteams 
en de trajectbegeleiders schulden.

1 Shah, A.K., Mullainathan, S., S Shafir, E. (2012). Some consequences of having too little 
Mullainathan, S., 8c Shafir, E. (2014). Schaarste: Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen
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3. Maak het mogelijk dat mensen die leven onder de armoedegrens tot een 
maximum van C1.700,- in 2019 en vervolgens met een jaarlijkse 
indexering onbelast mogen bijverdienen.
De gemeente gaat niet over het toestaan van onbelast bijverdienen. Dit is een 
verantwoordelijkheid van het Rijk.
Als mensen (aanvullende) bijstand ontvangen dan hebben zij minstens een 
inkomen op het bestaansminimum. Daarnaast zijn er nog de toeslagen van de 
Belastingdienst en de gemeentelijke inkomensondersteunende voorzieningen 
waar een beroep op kan worden gedaan. Het inkomen dat weliswaar uit 
verschillende componenten bestaat is zodoende voor alle verschillende 
huishoudtypen voldoende om van rond te komen (basispakket), zie de 
Rotterdamse Minima Effect Rapportage.
Uit deze rapportage blijkt ook dat een aantal (typen) huishoudens 
onvoldoende inkomen heeft om ook sociaal te kunnen participeren 
(contributies, bezoek ontvangen, op bezoek gaan, vakantie/uitgaan en 
vervoer). Huishoudens bestaande uit twee ouders en twee oudere kinderen 
komen hier maandelijks op te kort. Dit is de reden waarom het Jeugdtegoed 
voor kinderen van 12 tot 18 jaar is opgehoogd. Ook onderzoeken wij op 
verzoek van de raad of er mogelijkheden zijn om voor deze doelgroep het 
Jeugdtegoed te verbreden naar huishoudens met een inkomen tot 1300Zo 
wettelijk sociaal minimum (Wsm).

4. Zorg ervoor dat het inkomen (salaris en bijstand) tegelijk met de betaling 
van de vaste lasten binnenkomt.
Dit voorstel onderschrijven we. Als je afhankelijk bent van meerdere 
inkomensbronnen (salaris, bijstand, toeslagen, aanvullende uitkeringen, 
kwijtscheldingen) dan is je inkomen complex en het houden van financieel 
overzicht moeilijk. Het Rijk buigt zich momenteel over de dóórontwikkeling van 
het belastingtoeslagenstelsel. Het college ondersteunt deze dóórontwikkeling 
en brengt dit ook in de contacten met het Rijk naar voren.
Deze dóórontwikkeling kost tijd. Daarom is de gemeente Utrecht gestart met 
het ‘Huishoudboekje’2 waar juist het bundelen en voorspelbaar maken van 
het inkomen centraal staat. Wethouder Grauss heeft de commissie Wil SA 
toegezegd (19bb24044) na het verschijnen van de Utrechtse evaluatie 
gezamenlijk met wethouder Moti de commissie over de mogelijkheid van het 
toepassen van een Rotterdamse buffer te berichten.

5. Zorg ervoor dat mensen die leven onder de armoedegrens (in ieder geval 
iedereen die een inkomen heeft tot aan de zorgtoeslagen) geen eigen 
risico van C385,- hoeven te betalen.

2 Alle inkomsten van een klant komen op een rekening bij de gemeente en die betaalt de vast lasten en 
schiet voor wanneer alle inkomsten nog niet binnen zijn maar de betalingen wel gedaan moeten worden.

R
O

T-
B

-0
2



Blad: 4/6

Voor iedereen geldt de wettelijke verplichtingen eigen risico van C 385,- per 
jaar te betalen. Een mogelijkheid om het wettelijke eigen risico te beperken is 
'herverzekeren’. Bijvoorbeeld in het VGZ Rotterdampakket betalen 
polishouders per jaar C 50,- eigen risico en C 335,- is herverzekerd. Voor de 
herverzekering betalen polishouders een premie op de aanvullende 
verzekering van het VGZ Rotterdampakket van C 275,52 per jaar. Hiermee 
hebben polishouders een redelijk voordeel in de kosten voor de zorgpremie 
van C 60,- per jaar3. Van het bedrag dat zorgverzekeraars ontvangen voor 
eigen risico worden zorgkosten betaald.
Als het Rijk besluit dat een bepaalde groep polishouders geen eigen risico 
hoeft te betalen, zoals voorgesteld door 50Plus, dan zal dat leiden tot een 
premieverhoging voor alle verzekerden omdat zorgkosten toch gedekt moeten 
worden. Of het eigen risico voor de andere polishouders moet (wettelijk) 
worden verhoogd.

6. Zorg ervoor dat mensen die leven onder de armoedegrens en mensen 
met een AOW-tegoed gratis gebruik kunnen gaan maken van het 
openbaar vervoer.
AOW-gerechtigden hebben al recht op gratis reizen in het RET- 
vervoersgebied. Momenteel wordt gewerkt aan de afdoening van de motie 
‘Vervoersarmoede’ die op 7 november 2019 tijdens de begrotingsbehandeling 
2020 is aangenomen door uw raad. In deze motie wordt het college gevraagd 
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Rotterdammers met een laag 
inkomen een korting op het openbaar vervoer (OV) of een tegoed te geven. 
Ook lopen er momenteel gesprekken met de openbaarvervoersaanbieders om 
toekomstige tarieven te bespreken. Echter het college kan alleen voor het OV 
in Rotterdam afspraken maken. Het OV in het algemeen (bijvoorbeeld de trein 
en regiobusvervoer) betreft rijksbeleid en valt buiten de bevoegdheid van wat 
de gemeente Rotterdam kan doen.

7. Zorg ervoor dat in Rotterdam een maximum aantal voedselbanken zijn en 
optimaliseer hun organisatie door te faciliteren en ondersteunen.
Voedselbanken zijn private initiatieven en belangrijke samenwerkingspartners. 
Daar waar gewenst faciliteert en ondersteunt de gemeente de voedselbanken 
al, bijvoorbeeld door het verstrekken van een subsidie, inzetten van haar 
netwerk of het vinden van een geschikte locatie.
De Voedselbank is momenteel aan het onderzoeken of een winkelformule de 
uitdeellocaties van de Voedselbank kan vervangen en wil eerst ervaring

3 De rekensom is als volgt. Verplicht eigen risico -/- Rotterdampakket eigen risico s te herverzekeren 
eigen risico -I- bedrag herverzekering * .. .voordeel.
Oftewel: 6385 -I- 650 = 6335 -I- 6 275 = 6 60.
Met het VGZ Rotterdampakket betaalt een verzekerde dus jaarlijks 6 50,- eigen risico en het bedrag voor 
herverzekering van 6 335,-. Dit bedrag herverzekering is geen 6 335 maar 6 275. En daarmee hebben 
verzekerden met het VGZ Rotterdampakket een voordeel van 6 60,-
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hiermee opdoen op één locatie (pilot). Een belangrijk punt is de 
bereikbaarheid van de winkel voor de doelgroep en het vinden van een 
betaalbare en geschikte locatie. De Voedselbank en gemeente Rotterdam zijn 
hierover met elkaar in gesprek.

8. Zorg ervoor dat het minimumloon verhoogd wordt waardoor de 
inkomsten uit de bijstand en AOW hoger worden.
Inkomensbeleid is een bevoegdheid van het Rijk. Als gemeente hebben wij 
geen rol bij het vaststellen van het minimumloon. De verhoging van het 
minimumloonloon hangt veelal samen met inflatie waardoor de extra 
inkomsten voor een groot deel op gaan aan hogere kosten en mensen niet per 
definitie meer geld te besteden hebben.
Wij hebben als gemeente wel een rol en verantwoordelijkheid bij 
inkomensondersteuning. Daar waar het inkomen niet toereikend is om van 
rond te komen ofte kunnen participeren ondersteunen wij met 
inkomensondersteunende voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand, de 
Individuele Inkomenstoeslag (IIT) en het Aow-Jeugdtegoed. Ook wordt 76,50Zo 
kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing. Verder wordt, zoals 
verwoord in ‘Uit de knoop’ ingezet op het vergroten van de bekendheid en het 
gebruik van de voorzieningen en regelingen.

9. Zorg ervoor dat er ruim voldoende sociale woningen aanwezig zijn voor 
de 100.000 mensen die in Rotterdam onder de armoedegrens leven en de 
mensen die nog net financieel hun hoofd boven water kunnen houden.
In de ‘Woonvisie Rotterdam 2030’ en het addendum Thuis in Rotterdam’ 
zetten we in op een sociale woningvoorraad van voldoende omvang, zodat we 
alle Rotterdammers een thuis kunnen bieden. Naast de omvang van de 
sociale woningvoorraad monitoren we het aanbod van goedkope woningen.
De corporatievoorraad speelt hierin een bijzondere rol, omdat we willen 
borgen dat corporaties er voldoende kunnen zijn voor hun doelgroep. Hiervoor 
maken we met corporaties en de huurdersorganisaties prestatieafspraken over 
onder meer de beschikbaarheid en betaalbaarheid van corporatiewoningen. 
Ook werken we op dit moment samen met corporaties aan een 
'instrumentkoffer beschikbaarheid’.

10. Zorg ervoor dat mensen die leven van een bijstandsuitkering, mensen 
die leven onder de armoedegrens, mensen die leven met schulden en 
een uitkering een basisinkomen gaan ontvangen.
Zoals hierboven beschreven is inkomensbeleid een bevoegdheid van het Rijk. 
De discussie over het basisinkomen wordt dan ook op dat niveau gevoerd. Op 
dit moment ontvangen mensen met een laag inkomen uit meerdere bronnen 
en op verschillende momenten een gedeelte van hun inkomen. Behalve dat dit 
ingewikkeld is voor deze (vaak kwetsbare) groep is er ook meer kans dat er 
iets fout gaat in de aanvraag of toekenning hiervan. Een voorbeeld van dat iets
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fout gaat zijn de toeslagen van de belasting. Het Rijk heeft inmiddels 
aangeven dit systeem te gaan veranderen.
We zullen in onze gesprekken met het Rijk voor dit punt aandacht blijven 
vragen en de voortgang van de verandering van het toeslagensysteem 
nauwlettend volgen.

Het voorkomen en aanpakken van armoede en schulden is een belangrijke prioriteit 
van dit college. Zoals uit onze bovenstaande reactie op het initiatiefvoorstel blijkt is 
ook het Rijk bezig zaken aan te pakken. Gezien de complexiteit van deze 
problematiek gaat het één wat sneller dan het ander. Daar waar nodig en vallend 
binnen onze bevoegdheden passen we zaken aan. Daar waar het Rijk aan zet is 
blijven we invloed uitoefenen op noodzakelijke veranderingen.

Met deze collegereactie stellen we ook voor de toezegging van wethouder Grauss 
(19bb22461) te reageren op dit initiatiefvoorstel als afgedaan te beschouwen.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
N.v.t.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris, De burgemeester,

V.J.M A. Aboutaleb

Bijlage(n):
Geen


