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Armoedecoalitie 
Utrecht 

Het aantal huishoudens dat rond moet komen van een laag inkomen (<125% wettelijk sociaal minimum) is in Utrecht weliswaar gedaald, maar nog steeds 15%. Dat is 

1 op de 6 Utrechters. Het grootste probleem zien we bij huishoudens die vier jaar of langer in armoede leven (8%). De armoede verdiept zich bij hen, er is weinig 

perspectief om er zelf nog uit to kunnen komen. De prijzen voor energie, gezondheid en voedsel stijgen zo hard dat basale zaken als wonen en zorg in gevaar komen 

en veel huishoudens in de knel raken. Dit leidt tot steeds verdergaande uitsluiting van een groeiende groep mensen, zowel jongeren als ouderen, alleenstaanden en 

gezinnen. 
De Armoedecoalitie wil graag samen met de politieke partijen een antwoord geven op de hoogste noden van mensen met een laag inkomen. Laten we ervoor zorgen 

dat het aantal mensen in armoede vermindert en alle Utrechters meedoen! Wat ons betreft zijn er vijf prioriteiten: 

1 Voldoende leefgeld voor mensen met een laag inkomen is nodig om to zorgen dat huishoudens kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften en kunnen 

meedoen. Wij bevelen daarom aan om: 
➢ Pas de individuele inkomenstoeslag in een eerder stadium toe (bijvoorbeeld na 1 jaar); 
➢ Zorg voor betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg; 

o Stel mensen met een inkomen tot de U-pasgrens vrij van het betalen van de eigen bijdrage voor WMO-zorg en ondersteuning; 
o Realiseer een goede en betaalbare tandartszorg, ook buiten kantoortijden, orthodontie voor kinderen, fysiotherapie en ggz-zorg; 

o Neem brillen en gehoortoestellen op als reguliere verstrekking in de bijzondere bijstand; 
➢ Maak het verkrijgen van een identiteitsbewijsgratis voor U-pashouders, zodat zij in aanmerking kunnen komen voor voorzieningen en regelingen; 
➢ Maak de U-paskorting voor kinderen ook mogelijk voor als zij bij hun vader en moeder zijn met een laag inkomen, bij wie zij niet zijn ingeschreven. Zodat 

deze ouders ook leuke dingen met hun kind(eren) kunnen doen; 
➢ Ga door met het opzoeken van de randen van de Participatiewet: kijk Haar wat er wel kan rondom rechten en plichten, giften, niet toepassen van de 

kostendelersnorm en vergroten van de bijverdienregeling en ga daarbij uit van vertrouwen. 

2 Betaalbare woningen 
➢ Zorg voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen zodat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, meer uitstroom uit de maatschappelijke 

opvang wordt gerealiseerd en instroom hierin wordt voorkomen. Dit vraagt een structurele investering in extra woonplekken, waarbij tenminste 
35%van de to realiseren woningen sociale huurwoningen betreffen, waarvan 30% gereserveerd voor sociaal kwetsbaren. En een flinke impuls van 
tijdelijke sociale huurwoningen binnen twee jaar (circa 5000, waarvan 1500 voor sociaal kwetsbaren); 

➢ Maak tevens meer pilots mogelijk voor kwetsbare jongeren van 18-27 jaar, met een speciaal oog voor jongeren tot 21 jaar die onvoldoende middelen 
hebben om zelfstandig to kunnen wonen; 

➢ Beteugel in samenwerking met partners de vaste lasten voor huur en energie voor U-pashouders, zodat zij voldoende inkomen overhouden om mee to 
kunnen doen aan de samenleving. Neem daarbij de Nibud-normen als uitgangspunt. Hanteer daarnaast als uitgangspunt bij de energietransitie dat 
minima er niet op achteruit gaan, bij gelijkblijvend energieverbruik. 

Een kansrijke start voor kinderen en jongeren 
15%van alle Utrechtse kinderen groeit op in een gezin met een laag inkomen. Dat zijn gemiddeld 4 a 5 kinderen in elke schoolklas. Veel van deze kinderen 
groeien op in een stressvolle situatie. Corona maakte pijnlijk zichtbaar Welke achterstanden zij hebben met participatie in sport, onderwijs en cultuur. Geef 
deze kinderen meer kansen om mee to doen, hun talenten to ontwikkelen en achterstanden in to lopen, bijvoorbeeld door: 
➢ Te investeren in brugfunctionarissen op scholen die ouders, kind en school steunen in het aanvragen van voorzieningen en regelingen; het verminderen 

van stress in het gezin en het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen; 
➢ Verhoog het kindbudget op de U-pas, zodat kinderen kunnen leren en sporten of aan cultuur kunnen doen; 
➢ Start met en voorjongeren een programma om ontwikkel- en leerachterstanden in to halen en nieuwe kansen to creeren, 
➢ Zorg voor voldoende (gratis) huiswerkbegeleiding en bijles (voor kinderen die dit nodig hebben). 

4 Perspectief 
Voor mensen die langer dan 4 jaar in een uitkering zitten is het moeilijk om daar uit to komen. Daarom is het belangrijk om actief in to zetten op het creeren 
van perspectief. Zodat zij niet tangs de zijlijn staan, maar actief mee kunnen doen. Dit kan door: 
➢ Ook voor hen een leven tang leren mogelijk to maken, bijv. door bijscholing to faciliteren voor mensen met een grote afstand tot arbeidsmarkt; 
➢ Het makkelijker to maken om vanuit (of met) een uitkering to gaan werken, bijvoorbeeld door to zorgen voor flex-bijstand voor parttime werkenden, de 

bijverdienregelingto verruimen en to borgen dat het besteedbaar inkomen niet zakt onder de bijstandsnorm; 
➢ Gratis kinderopvang to regelen voor ouders die een opleiding of bijscholing volgen of vrijwilligerswerk doen; 
➢ Zorg voor voldoende participatiemogelijkheden (sport, cultuur en cursussen), door met sport- en cultuurorganisaties of to spreken dat volwassen U-

pashouders tenminste 1 sport of cultuurvorm perjaar kunnen beoefenen, of door het budget op de U-pas hiervoor to verhogen; 
➢ Zet in op digitate inclusie en toegankelijkheid, zodat ook mensen met een kleine beurs beschikken over voldoende materiaal (werkend Internet, computer, 

onderhoud- en servicedienst) en vaardigheden om deel to nemen aan de digitate samenleving. 

5 Zet de schuldenaanpak voort 
De ingezette schuldenaanpak werkt. Ga daarom door met saneringskredieten en het realiseren van financiele zelfredzaamheid. Blijf inzetten op preventie, 
vroegsignalering en sturen op vertrouwen. Dit vraagt om: 
➢ Het structureel maken van de incidenteel ingezette middelen voor schuldhulpverlening; 
➢ Het oplossen van de wachtlijsten voor schuldhulpverlening (oa Stadsgeldbeheer); 
➢ Het scherp doortrekken van de ingezette lijn Haar preventie en vroegsignalering door de toegang tot regelingen en bijzondere bijstand nog simpeler to 

maken. Vergroot informele steun en zelfredzaamheid van mensen. Wijknetwerken en initiatieven van onderop zijn hierin essentieel; 
➢ Zorg dat schuldhulpverlening toegankelijk en benaderbaar is voor iedereen. Blijf inzetten op het bespreekbaar maken van geldzorgen. Breng de schuldhulp 

de wijken in, zodat mensen zien en merken dat het loont om je to melden met schulden; 
➢ Creeer een flexibel budget voor organisaties om to kunnen voorzien in stijgende hulpvragen. 

Houd het armoedebudget op peil! 
Als we Witten dat het aantal mensen in ernstige armoede afneemt en alle Utrechters kunnen meedoen, dan is het belangrijk om het armoedebud~et op peil to 
houden en mee to laten ~roeien met de vraa~stukken waarvoor mensen in armoede ~esteld worden. 

Werkt u m o s mee aan het realiseren van deze agenda AI s ondert n oor• 
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