
1 
 

Analyse Armoedecoalitie Utrecht - Gemeenteraadsverkiezingsprogramma’s Utrecht  

Donker groen   Partij wil dat de gemeente hier veel meer op inzet.   

Licht groen    Partij wil dat de gemeente hier meer op inzet.  

Geel   Punt wordt in het algemeen belangrijk gevonden door de partij, maar het is niet duidelijk of dat de partij dit punt ook wil 

verbeteren ten gunste van minima.  

Rood     Partij wil dat de gemeente hier niet op inzet.  

Wit    Punt komt niet specifiek terug in het verkiezingsprogramma.  

 

 

 GL D66 VVD PvdA SP CDA CU SBU Volt PvdD S&S Bij1 PVV 1U SU 

Schuldenaanpak                

Schulden kwijtschelden                

Schuldenhulp                

Inzet op preventie en 
vroegsignalering   

               

Voedselbank ondersteunen         
 

       

Bestaanszekerheid                

Minimumloon omhoog                

Verruiming bijzondere 
bijstand 

               

Mantelzorg Toeslag                
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U-pas uitbreiden                

ID gratis/goedkoper voor 
minima 

               

Grotere inzet buurtteams                 

Laagste inkomens 
vrijstelling/korting belasting 
& heffing 

               

OV goedkoper                

Basisinkomen                

Woon-en energielasten                

Meer sociale huur      1          

Inzetten Housing First                  

Huurstijging tegengaan                

Meer betaalbare 
studentenkamers  

               

Delen van woningen                

Huisjesmelkers  
tegengaan 

               

Kostendelersregeling 
versoepelen 

               

Energietransitie betaalbaar                

                                                
1 Het CDA vindt wonen en bouwen belangrijk en wil dat er meer doorstroom is vanuit de sociale huur naar midden-huur. CDA wil meer woningen bouwen in de toekomstige wijk Rijnenburg, maar in 
het programma wordt hierbij niet vermeld hoeveel % sociale huur woningen er extra worden gebouwd.  
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Energie labels E, F, G 
prioriteit bij huizen 
energiezuiniger maken 

               

Hulp lage inkomens 
energietransitie 

               

Gezondheid                

Psychisch problemen (o.a. 
stress/eenzaamheid) meer 
aandacht 

               

Sportdeelname kinderen                

Schoolzwemmen                

Zorg betaalbaarder voor 
minima  

     
 

          

Digitale kloof                

Gratis toegang internet (en 
computers) minima 

                

Hulp gemeente niet alleen 
digitaal  

               

Verbeteren digitale 
vaardigheden inwoners 

               

Gelijke kansen jonge 
mensen  

               

Investeren in 
kinderen/jongeren met 
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achterstanden 

Stimuleren voorschoolse 
educatie 

               

Gratis 
huiswerkbegeleiding/bijles 

               

Belang bibliotheken                   

Vrijwillige ouderbijdrage 
extra activiteiten 

               

Kunst en muziek 
(onderwijs) betaalbaarder 

     2          

Werk en Leren                 

Parttimewerk naast 
uitkering stimuleren 

               

Tegenprestatie voor (deel) 
uitkering 

               

Mensen in bijstand/ 
mogelijke bijstandsfraude 
strenger controleren  

               

Bij - en omscholing van 
werkzoekende 
voor (tekort)beroepen 

               

Meer leerplekken en 
stages bieden 

               

                                                
2 Het Cda Utrecht staat voor cultuurbeleid dat zich allereerst richt op het mogelijk maken van cultuurbeoefening door en voor al onze inwoners. Hoewel het CDA voorstander is voor meer subsidie 
van amateurverenigingen worden er in het programma geen concrete voorstellen gedaan van hoe minima’s makkelijker toegang kunnen krijgen tot kunst en cultuur.  
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Laaggeletterdheid 
aanpakken 

               

Dakloosheid                

Meer aanbod 
maatschappelijke opvang  

               

Meer begeleiding (en 
nazorg)  

               

Nachtopvang gratis                 

 

 


