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Aan de gemeenteraad van Utrecht 
Betreft: Minima Effect Rapportage 2020 

Utrecht, 7 oktober 2020 

 

Beste leden van de gemeenteraad, 

Graag reageren we vanuit de Armoedecoalitie Utrecht op de uitkomsten van de Minima Effect 
Rapportage 2020. 

De Minima Effect Rapportage laat zien dat de Utrechtse en landelijke maatregelen effect sorteren! 
Met name de glijdende schaal in de huurtoeslag is effectief gebleken. Maar ook de op maat 
gesneden Individuele Inkomenstoeslag en andere voorzieningen. Daarvoor dank. 

Desalniettemin brengen we graag zes punten onder uw aandacht. 

1 Hou oog voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen 
Zoals het college al aangeeft blijft de Minima Effect Rapportage (MER) een papieren exercitie, 
waarbij uitgegaan wordt van gemiddelden. Er zijn dus altijd mensen bij wie de situatie net anders 
uitpakt. In de praktijk komen wij veel mensen tegen, die het niet lukt om rond te komen en mee te 
doen. Bijvoorbeeld mensen die langdurig op het minimum zitten en daardoor nauwelijks reserves 
hebben. Bij hen verdiept de armoede zich (zie ook Armoedemonitor Utrecht, 2017). Sommigen van 
hen zitten in de praktijk dusdanig krap dat zij moeten terugvallen op de voedselbank. Zij kunnen 
onvoorziene omstandigheden nauwelijks het hoofd bieden, en leiden noodgedwongen een 
teruggetrokken bestaan. 

 Wij vragen u om oog te houden voor de positie van mensen die langdurig van een laag 
inkomen rondkomen en hen hierin waar mogelijk in bij te staan. 
 

2 Mensen die net boven de U-pas grens zitten, vallen buiten diverse regelingen (zoals U-polis, 
U-pas en vrijstellingen op scholen voor de vrijwillige ouderbijdrage). Terwijl zij soms grote kosten 
hebben, bijvoorbeeld twee-verdieners en grote gezinnen.  

 Om die reden vragen wij om de U-pas grens geleidelijk af te schalen, vergelijk hoe het Rijk is 
omgegaan met de huurtoeslag-grens. 
 

3  Gezinnen met kinderen boven de 12 jaar 
Uit de MER blijkt dat gezinnen met kinderen boven de 12 jaar als ze gebruik maken van alle 
regelingen en mogelijkheden 24 euro per maand tekort komen. Gezinnen met kinderen zonder IIT 
(dus mensen die korter dan 3 jaar van een laag inkomen moeten rondkomen) komen 94 euro per 
maand tekort. 

 Onze vraag is om (naast de landelijke inzet op verhoging van het kindgebonden budget) de IIT 
eerder dan 3 jaar toe te kennen aan deze groep mensen, bijvoorbeeld al na 1 jaar,  

 En de IIT te verhogen, zodat ook gezinnen met kinderen boven de 12 jaar in het groen 
uitkomen.  
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4 Het U-pas kindbudget is niet toereikend 
Stichting Leergeld merkt bij kinderen in het eerste jaar van de middelbare school jaar dat zij van het 
U-pas budget een laptop of fiets aanschaffen waardoor ze geen geld meer overhouden voor de 
contributie van een sportvereniging. Het U-pas budget is feitelijk te laag om alle noodzakelijke 
uitgaven uit te kunnen vergoeden. Dit geldt ook voor kinderen op de basisschool die een laptop 
nodig hebben om thuis te kunnen leren. 

 Onze vraag is om het U-pas kindbudget toereikend te maken voor de noodzakelijke uitgaven 
per kind, zoals noodzakelijke spullen voor school, vervoer en tenminste deelname aan 1 sport 
of cultuurclub.  

5  Garandeer basiszekerheid voor mensen, oa bij mensen die aan het werkgaan 
Mensen die vanuit de bijstand willen werken, krijgen vaak te maken met financiële instabiliteit. 
Bijvoorbeeld als zij onvoldoende verdienen om uit de uitkering te komen en een wisselend inkomen 
hebben. Zij krijgen dan te maken met onvoorspelbare verrekeningen en terugvorderingen. Dit is een 
grote belemmering om aan het werk te gaan (zie ook het rapport van Meetellen in Utrecht ‘Uitkering 
en volgende stap’).  

 Wij vragen de gemeenteraad om een pilot te starten om mensen die vanuit de bijstand aan 
het werk willen (en onvoldoende verdienen om helemaal uit de bijstand uit te stromen), een 
jaar lang op bijstandsniveau financiële stabiliteit te garanderen. Bijvoorbeeld via een variant 
op het huishoudboekje. Of door stagevergoedingen en werkbonussen te investeren in 
kinderopvang en werkkleding. 

 Het is ook interessant om te kijken naar het net gestarte experiment van de gemeente 
Wageningen om de inkomsten niet maandelijks 'vrij te laten' maar op te sparen en eens per 
halfjaar als 'premie' uit te keren. Een bijstandsgerechtigde die €860 per maand verdient, 
spaart elke maand €215 aan premie op en krijgt na zes maanden €1290 van de gemeente 
terug.1

6 Belang van immateriële armoede  
Tot slot wijzen wij graag op het belang van immateriële armoede bij kinderen. Utrecht is best ver in 
het realiseren van een toereikend aanbod van materiele armoedebestrijding voor kinderen. Maar 
daarmee zijn we er nog niet. De nieuwe uitdaging is om ook een volwaardig antwoord te hebben op 
de immateriële kant van armoede bij kinderen. Veel kinderen die opgroeien in armoede hebben te 
maken met grote stress in de thuissituatie, en daardoor vaak een verminderde concentratie, een 
lager gevoel van eigen waarde en minder vertrouwen in henzelf en in instanties. Deze immateriële 
kant verdient expliciete aandacht, bijvoorbeeld door armoede bespreekbaar te maken op scholen; 
kinderen en ouders handelingsvaardigheden te bieden in het omgaan met stress en te weinig geld; 
steunstructuren te ontwikkelen waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot. 

 

                                                           
1 Vrijlating van bijverdiensten is volgens de Participatiewet (art 31, 2e lid) niet voor langer dan zes maanden 
toegestaan. Daarom verstrekt Wageningen de bijverdiensten als 'premie'. Het verstrekken van een premie is 
volgens datzelfde wetsartikel namelijk twee jaar lang mogelijk, met een maximum van €2570 per jaar ‘voor 
zover dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling’. In plaats van 25% van het 
loon, had de gemeente bijvoorbeeld ook 50% vrij kunnen laten, maar daarbij is er geen prikkel meer om meer 
dan €430 per maand te verdienen. In de huidige regeling blijft werken tot €860 per maand financieel voordelig. 
Het volledige artikel lees je in Binnenlands Bestuur. 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=3&paragraaf=3.4&artikel=31&z=2020-07-01&g=2020-07-01�
https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/deeltijdwerk-moet-lonen-vindt-gemeente-wageningen.247722.lynkx�
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 Wij vragen de gemeente om hier de komende jaren expliciet aandacht aan te besteden ism 
ervaringsdeskundigen en het veld. 

Dank alvast voor uw aandacht. 

Hartelijke groet,  

 

Marry Mos     Jules van Dam 
Secretaris van de Armoedecoalitie Utrecht voorzitter Armoedecoalitie Utrecht 


