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Aan de leden van de gemeenteraad 

 

        

        Utrecht, 20 september 2013 

 

 
Betreft: bestemming extra gelden via het gemeentefonds 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De Sociale Alliantie is een netwerk van meer dan zestig landelijke en provinciale organisaties 

die hun krachten gebundeld hebben in de strijd tegen armoede en voor participatie.  

 

Toenemende armoede en toekenning van extra middelen via het gemeentefonds  

We krijgen steeds meer signalen dat de armoede in Nederland weer flink toeneemt. Om en 

nabij 1,5 miljoen medeburgers in ons land worden geconfronteerd met armoede. Daaronder 

zijn 380.000 kinderen.  

Veel gemeenten doen hun best om de pijnlijke situatie van deze burgers te verzachten. Voor 

de komende jaren heeft het kabinet plannen om gerichte compensatie te verstrekken aan 

groepen die specifiek getroffen worden door bezuinigingen of beleidswijzigingen. Dat 

gebeurt steeds via het storten van gelden in het gemeentefonds. Die gelden zijn doorgaans 

niet geoormerkt. Dat betekent dat in iedere gemeente erop toegezien moet worden dat die 

gelden inderdaad besteed worden aan het doel waarvoor ze gegeven zijn.  

 

Komen de compensaties wel terecht bij de groepen waarvoor ze bedoeld zijn?  

Ons bereiken berichten dat er gemeenten zijn die in het doorvoeren van bezuinigingen 

kortingen toepassen op het minimabeleid en compensaties gebruiken om gaten op andere 

delen van de begroting te dichten. Dat baart ons zorgen over de effectiviteit van de 

compensaties die het kabinet toezegt om de ergste negatieve gevolgen van de bezuinigingen 

voor de armste huishoudens te matigen. Komen deze compensaties wel terecht bij de 

groepen waarvoor ze bedoeld zijn?  

 

De gemeenteraad is het orgaan dat kan toezien op de bestemming van middelen. De raad 

kan er voor zorgen dat compensaties die het Rijk via de gemeenten beschikbaar stelt om 

armoede ʹ die wrang genoeg voor een niet onaanzienlijk deel verergerd wordt door het 

gevoerde landelijke bezuinigingsbeleid ʹ enigszins te verlichten, ook daadwerkelijk daarvoor 

aangewend worden. 
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Heeft u als raad zicht op de bestemming van 20 miljoen extra voor armoedebeleid? 

Deze zomer heeft het kabinet 20 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om het 

armoedebeleid in 2013 (!) te intensiveren. (Voor 2014 is het voornemen om 80 miljoen extra 

voor armoedebeleid te geven.)  

Deze 20 miljoen zijn voor het allergrootste deel toegevoegd aan het gemeentefonds. Iedere 

gemeente ontvangt daarvan een deel. De vraag is wat met dat extra geld gebeurt.  

Ons verzoek is om dat na te gaan voor uw gemeente. 

 

Heeft u als raad zicht op de bestemming van de 700 miljoen voor de meerkosten van 

chronisch zieken en gehandicapten?  

Zeer tegen de zin van betrokkenen gaat de compensatie die chronisch zieken en 

gehandicapten ontvangen voor hun meerkosten ook naar gemeenten. Nu krijgen ze die 

compensatie nog via regelingen van het Rijk. Een deel van de 1,3 miljard die het Rijk hiervoor 

nu uitgeeft wordt wegbezuinigd. De rest, om en nabij 700 miljoen euro, gaat naar het 

gemeentefonds. Omdat gemeenten ook flink moeten bezuinigen, vrezen veel chronisch 

zieken en gehandicapten dat hun meerkosten niet meer gecompenseerd worden. Nu al 

houden veel chronisch zieken en gehandicapten minder dan het minimum over van hun 

inkomen om van te leven. Als hun meerkosten niet meer gecompenseerd worden, wordt het 

aantal armen onder hen nog veel groter. Dat kan niet de bedoeling zijn.  

 

Oproep: bewaak de besteding van extra middelen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn! 

Graag rekenen wij op uw alerte medewerking om te voorkomen dat de gaten in de begroting 

gedicht worden met de middelen die bedoeld zijn voor mensen met lage inkomens.  

Blijf ook op lokaal niveau een beleid voeren dat armoede bestrijdt en dat, nog beter, 

voorkomt dat mensen in een situatie van armoede terecht komen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Sociale Alliantie       

 

 
 

Jaap Smit 

voorzitter 

 


