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Utrecht, 24 februari 2022 

 

Betreft: aanbevelingen Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht 

 

Aan de fractievoorzitters en de leden van de gemeenteraad Utrecht, 

 

Geachte fractievoorzitter, 

Graag geven we als onafhankelijk Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht een aantal aanbevelingen 

mee om straks in de nieuwe gemeenteraad mee te nemen in de uitvoering en het beleid van de 

Participatiewet. We zien dat de huidige gemeenteraad een aantal stappen heeft gezet die hebben 

geleid tot een meer sociale en menselijke uitvoering van de Participatiewet.  

Maar voor een fundamenteel herstel van het vertrouwen in de gemeente van mensen die afhankelijk 

zijn van een uitkering zal veel meer moeten gebeuren. De cijfers uit de Armoedemonitor spreken 

voor zich:   

•  5% van de huishoudens in Utrecht leeft van een inkomen tot 125% van het WSM (Wettelijk 

 Sociaal Minimum). Het deel langdurig arme huishoudens neemt toe (CBS 2019). 

•  Utrechters die slecht kunnen leven van hun inkomen hebben vaker gezondheidsklachten en 

 leven vaker in een isolement. En blijkt uit onderzoek van de rekenkamer dat 80% van de 

 mensen in de bijstand aangeeft dat ze moeite hebben werk te aanvaarden vanwege hun 

 slechte gezondheid. Ook heeft onderzoek van het CBS aangetoond dat één op de vijf mensen 

 in de bijstand geen beperking heeft. Vier op de vijf mensen in de bijstand heeft een 

 beperking.  

•  7% van de Utrechters heeft schulden die zo hoog zijn dat ze problemen opleveren. Dat is niet 

 meer dan voor de coronacrisis. 

•  12,4% van de Utrechtse kinderen groeit op in een huishouden met een inkomen tot 125% 

 van het WSM. 

•  39.725 Utrechters hebben een U-pas. Ook veel kinderen in huishoudens met een inkomen 

 tot 125% van het WSM worden met de U-pas bereikt. 

 

Maar er is meer aan de hand. De coronacrisis heeft de Utrechters mentaal zwaar belast, een deel is 

door het wegvallen van een tijdelijke baan in de bijstand terecht gekomen. Dat heeft tot afnemend 

vertrouwen in de samenleving geleid.  

Maar ook de overheid heeft zich een onbetrouwbare partner van burgers getoond door de 

toeslagenaffaire. Een deel van onze achterban is hierdoor geraakt en worstelt hier nog dagelijks mee. 

En helaas, een begin van een oplossing is nog steeds niet in zicht.  

Iedere vorm van communicatie van de overheid wordt door een deel van onze achterban 

gewantrouwd. Velen zien en ervaren niet het verschil tussen de rijksoverheid en de gemeente. En zo 

komt het voor dat het zelfs het openen van een brief van de gemeente als beladen en stressvol 

wordt ervaren 
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Ook zien we dat de snelle stijging van de kosten, zoals boodschappen, zorgkosten en 

energie snel grote gaten slaan in het budget van mensen die het al krap hebben.  

Een goede en structurele aanpak vraagt om een cultuurverandering, andere manieren van 

communicatie en meer diversiteit vanuit het gemeentelijk apparaat en de gemeenteraad.  

De opkomst van de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen 2018 is 59,0%. Dat zijn geen cijfers die 

erop wijzen dat de gemeente dicht bij de burger staat, vooral niet bij burgers waar het niet altijd 

goed mee gaat. 

Graag geven we alle politieke partijen de volgende aanbevelingen mee om de kloof naar onze 

achterban maar ook naar de werkende armeren te dichten en te werken aan het herstel van 

vertrouwen. 

•  Houd rekening met de communicatie en uitvoering van maatregelen naar de Utrechters met 

 een laag inkomen, niet iedereen is digitaal vaardig, is laaggeletterd of heeft een 

 taalachterstand. 

•  Zorg voor toegankelijke aanvullende maatregelen vanuit de gemeente om de hoge 

 energierekening te compenseren voor mensen die hierdoor in de problemen komen. 

•  Utrecht moet op het einde van deze collegeperiode (2026) volledig schuldenvrij zijn, 7% van 

 de Utrechters met hoge problematische schulden moet uiteindelijk tot nul gereduceerd zijn. 

•  De buurtteams moeten veel meer mogelijkheden en budget krijgen om mensen thuis op te 

 zoeken, veel mensen verdwalen in de ambtelijke bureaucratie en vragen niet de regelingen 

 aan waar ze recht op hebben. 

•  Het inhalen van taalachterstanden is nog steeds te ingewikkeld en te duur, dat creëert ook 

 onnodige drempels. 

•  Armoede leidt tot kansenongelijkheid, vooral voor kinderen, faciliteer de mogelijkheden tot 

 extra bijles of ondersteuning gezamenlijk met de onderwijsinstellingen die vanwege corona 

 extra budgetten hebben gekregen. 

•  Doorbreek nog meer de schotten tussen de Participatiewet, andere uitkeringen, jeugdbeleid 

 en de WMO, een aantal problemen bij individuen en gezinnen kunnen alleen in samenhang 

 opgelost worden. 

•  Zet in op het gebruik van ervaringsdeskundigen en de ervaringsdeskundigheid van de 

 cliënten. Ook vanuit het Cliëntenplatform. Zet dit in op alle niveaus in de gemeentelijke 

 organisatie en in een professionele hoedanigheid. 

•  Pak het probleem van zorgvermijding aan door het verrekenen van het eigen risico in de 

 gemeentelijke zorgverzekeringspolis. Zorg voor een goede en toegankelijke voorziening als 

 compensatie voor de zorgkosten zoals de eigen bijdrage voor dure medicijnen of 

 hulpmiddelen. 

 

Veel beleid is landelijk bepaald, maar een grote gemeente als Utrecht kan in G4 of VNG 

onderstaande zaken aankaarten of vooruitlopend alvast implementeren. Hiervoor is bestuurlijk lef en 

burgerlijke ongehoorzaamheid nodig, en stevige bestuurders. 

 

•  In het Coalitieakkoord staat dat de kostendelersnorm tot 27 jaar afgeschaft wordt, ga daar 

 als gemeente vooruitlopend mee aan de slag in overleg met het ministerie van Sociale Zaken. 

•  Zet ook een stevige lobby in om de kostendelersnorm boven de 27 jaar af te schaffen, ook 

 deze leidt tot onnodig bureaucratie voor onze cliënten. 

•  Verruim de mogelijkheden om parttime te werken naast de bijstand, dat verkleint de afstand 

 naar de arbeidsmarkt en voorkomt schulden op den duur. 
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•  Verbied algoritmen die kunnen leiden tot het systematisch onderzoek naar 

 fraude bij bijstandsgerechtigden, dat leidt tot een overheid die discrimineert. 

•  Zorg dat in het basispakket weer tandartshulp en fysiotherapie voor volwassenen 

 terugkomt, nu kunnen mensen met een laag inkomen dit vaak niet meer uit het aanvullende 

 pakket bekostigen. 

We zien dat veel miscommunicatie met en onbegrip voor onze achterban voortkomt uit de eenzijdige 

opbouw qua leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, beperking en ervaringen bij het gemeentelijk 

apparaat, het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. Vaak wordt er vanuit 

een mensbeeld uitgegaan dat alle Utrechters zelfredzaam, mondig en digitaal vaardig zijn. Dat is een 

misvatting.  

Dat vraag om veel meer diversiteit, empathie en maatwerk bij de gemeente. Ten onrechte wordt er 

van uitgegaan dat de bijstand voldoende is om van te leven en dat mensen het wel makkelijk vinden 

om niet te werken. Niet is minder waar, maar vaak is er geen keuze. Veel werkgevers doen 

bijvoorbeeld geen moeite om mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt in dienst te nemen, 

maar halen nog liever werknemers uit het buitenland. 

De gemeente Utrecht heeft een aantal stappen gezet op het vlak van werken vanuit vertrouwen. 

Maar deze lijn moet niet alleen gecontinueerd, maar ook verstevigd worden. 

We wensen u allen veel succes met de verkiezingen en veel wijsheid in de periode daarna! 

Hoogachtend, 

 

Namens het Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht, 

 

Hennie Zoontjes 

Voorzitter 

 


