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Rotterdam, 28 juni 2013
De gemeente Rotterdam verklaart geregeld dat niemand door de bodem mag zakken. Ook wij
omarmen dit principe van harte. Helaas gebeurt het toch. Rotterdammers zakken wel degelijk
door de bodem en zijn soms volledig afhankelijk van liefdadigheid, familie of kennissen. Ook
uit het recente, al weer tweede, Koopkrachtonderzoek blijkt dat de minima in Rotterdam het
moeilijk hebben. Vooral alleenstaande ouders en kleine zelfstandigen springen er uit en de
enorme problematiek die schulden met zich meebrengen.
Wat de samenwerkende Rotterdamse organisaties betreft, heeft iedere Rotterdammer in elk
geval recht op het echte bestaansminimum, te weten bed bad en brood. Nu gebeurt het nog te
vaak dat mensen hun huis verliezen en niets te eten hebben. De aan het eind van dit document
genoemde samenwerkende Rotterdamse organisaties roepen de Rotterdamse gemeenteraad op
om Rotterdam echt armoedevrij te krijgen. Niet alleen omdat het moet, maar omdat het kan!
De wethouder Sociale Zaken deed tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2013 van ROSA een
oproep aan het veld om mee te denken. Dat doen wij hierbij en onderstaande voorstellen
beschouwen wij als een eerste stap in de goede richting.
Onze voorstellen
Na bestudering van het Koopkrachtonderzoek van de gemeente zijn de samenwerkende
Rotterdamse organisaties erg geschrokken. We weten dat er vanaf volgend jaar extra geld
komt van het rijk voor armoedebestrijding. Wij vragen ons echter af of dit genoeg is.
Misschien moet u zichzelf een streefdoel opleggen, een x aantal procenten minder armoede in
Rotterdam in 2020, bijvoorbeeld.
We hebben een aantal voorstellen als aanvulling op het bestaande armoedebeleid in
Rotterdam.
Ons eerste voorstel is veelomvattend. Het belangrijkste punt dat naar boven kwam in onze
werkgroep was het gebrek aan informatie bij vele Rotterdammers. Goed geïnformeerd zijn
over inkomensaanvullingen, fondsen, rechten en plichten als je een uitkering hebt, schulden
verhelpen en vooral voorkomen is heel belangrijk. Het voorkomt ontzettend veel problemen.
Als aanvulling op en versterking van de bestaande maatschappelijke hulpverlening en het
Vraagwijzerloket stellen wij u een Expertisecentrum Kennis Maakt Rijk voor.
Wat doet dit centrum?
Het centrum beschikt altijd over up-to-date informatie over alle inkomensondersteuning,
zowel de particuliere als de overheidsregelingen. Landelijke en lokale regelgeving,
aankomende wetswijzigingen, alle kennis wordt verzameld en gedeeld. Dat delen van kennis
kan via de media gebeuren. Natuurlijk een website, radio- en eventueel tv programma’s op
vaste tijden, bijvoorbeeld op RTV Rijnmond maar zeker ook op allerlei doelgroepzenders. Op
de website vind je algemene informatie maar ook kant en klare infopakketten voor belangrijke
veranderingen in het leven als echtscheiding, wat als je kind 18 wordt, het krijgen van een

handicap of chronische ziekte, sterfgeval, werkloosheid etc. Het centrum krijgt ook een
fysieke plek, met spreekuren. De mensen die er werken gaan ook nazorg plegen, nabellen of
mensen alles echt begrepen hebben en aan de slag kunnen met de informatie. Net zo lang tot
er verbetering optreedt. Op die manier wil het centrum eigen regie en zelfredzaamheid op een
degelijke, structurele manier bevorderen. Het lijkt ons een goed idee als het UWV en de
sociale dienst mensen die zich melden voor een uitkering direct doorverwijzen naar het
centrum, zodat ze zich daar goed kunnen laten voorlichten over zaken als de achteruitgang in
inkomen. De mensen die hier werken zijn breedopgeleide en ervaren HBO’ers. Omdat dit
centrum er ook is om de bestaande maatschappelijke hulpverlening te helpen en ontlasten is
het wellicht een idee als een aantal instellingen op dit vlak personeel detacheren naar het
centrum. Op die manier kan het personeel ook kostenneutraal aan de slag. Voor de nieuwe
Formulierenbrigade is dit een prima uitvalsplek. Vrijwilligers, al dan niet uit de bijstand,
kunnen heel goed aan de slag in dit centrum. Zo kunnen ervaringsdeskundigen die eerder
geholpen zijn door het centrum weer andere Rotterdammers helpen. De Formulierenbrigade
kan kennis tanken bij het centrum en dan weer outreachend aan het werk gaan.
Iedereen kan terecht bij dit centrum. Kleine zelfstandigen, mensen met een uitkering, ouderen,
maar zeker ook mensen die in een hogere inkomensklasse zitten en toch, door
omstandigheden, financiële problemen hebben. Belangrijk is volgens ons dat er niet zo maar
een beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid, maar dat Rotterdammers die hier aan kloppen
de eigen regie (leren) houden. Ook alle organisaties en ambtenaren die iets te vragen hebben
over armoede en financiën kunnen een beroep doen op de kennis van dit centrum.
Dit centrum wil meer zijn dan eerste- en tweedelijns hulpverlening. Het centrum wil een
vaste, maar onafhankelijke gesprekspartner van de gemeente zijn. Ongevraagd en gevraagd
het stadsbestuur en de gemeenteraad adviseren over armoedebeleid. Minstens één keer per
jaar kan het centrum komen inspreken bij de commissie Sociale Zaken. Het centrum zal
continu signaleren en inventariseren wat de grootste struikelblokken zijn richting een
armoedevrij Rotterdam. Dit kan dan weer een leidraad zijn voor nieuw of aangepast beleid.
Een nieuwe banenpool
Een tweede belangrijk voorstel is het weer oprichten van een banenpool voor mensen die
moeten gaan werken met behoud van uitkering. Geen gesubsidieerde arbeid zoals we het
eerder kenden maar wel een financiële plus bovenop de uitkering. We denken aan een gulle
onkostenvergoeding voor kleding, vervoer en andere kosten, opleidingen én een jaarlijks
bedrag van 500 euro. Dit in het kader van het bieden van enig perspectief. Het is goed om te
participeren in speeltuinen, klusjesdiensten, zorg, leefbaarheidsprojecten en dergelijke, maar
het is belangrijk voor de eigenwaarde van Rotterdammers als daar ook een beloning aan vast
zit.
Een keur aan ideeën
Afgezien van deze uitgewerkte voorstellen kwamen er in de twee vergaderingen van ROSA
nog vele tips, aandachtspunten en nieuwe ideeën naar voren. Voor uw gemak hebben wij deze
voorstellen onderverdeeld in twee categorieën: zaken die geld kosten en budget neutrale
voorstellen.

We beginnen met de voorstellen waar een prijskaartje aan hangt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ontbijt op school
lunch op school
alle kinderen mee op schoolreis; maak desnoods de reisjes wat goedkoper
witte fietsenplan voor kinderen
gratis OV voor schoolgaande kinderen
gratis OV al in laten gaan vanaf 57 jaar
een aanvulling via de bijzondere bijstand als de ouderbijdrage op school hoger is dan
100 euro
8. gratis schoolmelk
9. bijzondere bijstand weer tot 120% van het minimumloon verstrekken
10. gratis bibliotheekabonnement voor volwassenen tot 120 % van het minimumloon
11. een overbruggingsuitkering (gift) aan gezinnen waarvan het thuiswonende kind 18
wordt
12. meer ondersteuning voor hulp in de GGZ sfeer; bijvoorbeeld aan het Basisberaad
13. verstevig de inzet van het maatschappelijk werk door extra personeel en met speciale
aandacht voor de kansrijke mensen
14. creëer een Rotterdams basisinkomen
15. meer geld aan (alleenstaande) ouders, en geef ze zelf de regie om dit te besteden
16. weer bijzondere bijstand voor ziektekosten
17. een noodfonds voor mensen zonder verblijfspapieren
18. biedt mensen met financiële problemen begeleiding aan gericht op de hele mens, en
voor langere tijd, gericht op de loopbaan en levensloop
En dan nog de kostenneutrale voorstellen:
1. grijp veel sneller in bij dreigende huisuitzettingen waar kinderen in het spel zijn
2. actieve voorlichting over de consequenties van een thuiswonend kind dat 18 jaar
wordt, een half jaar vooraf
3. open eerder gesloten buurthuizen op basis van vrijwillige inzet en zelfbeheer; gratis
deelname aan activiteiten door mensen met een laag inkomen als ze zich vrijwillig
inzetten. De iets kapitaalkrachtigere Rotterdammers kunnen wel betalen voor hun
activiteiten
4. geef boeken van gesloten wijkbibliotheken aan de buurthuizen
5. specifieke aandacht door professionals voor werkende armen en ondernemers
(ZZP’ers) met een laag inkomen; iemand die meeloopt van a tot z, met zelfregie
6. faciliteer kleine ondernemers en kunstenaars onder meer door tijdelijk gebruik van
lege winkelpanden
7. laat Rotterdam bovengemiddeld scoren op de ondersteuning van minima; met als
benchmark de G4
Hoe verder?
Wij hopen dat u geïnspireerd raakt door al deze voorstellen. Ongetwijfeld is er nog meer te
bedenken. Wij laten ons graag in het najaar, wanneer meer bekend is over het precieze
rijksbedrag voor armoedebestrijding, uitnodigen in uw commissie MVSP om samen met u
over onze voorstellen te spreken.
Op een vruchtbare samenwerking!

