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Premium

’Zet alles op alles om mensen niet letterlijk in de kou te laten zitten’:
ongevraagd advies aan gemeente Leiden

Volgens de Adviesraad zijn veel mensen niet op de hoogte van de financiële steun die de gemeente kan bieden.

Anne de Vries Gisteren om 20:00
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Alle zeilen moeten bijgezet om de onzekere financiële situatie van veel
Leidenaars te ondersteunen, aldus de Adviesraad Sociaal Domein van de
gemeente Leiden, in hun ’ongevraagde advies’ aan het college van
burgemeester en wethouders.

,,College, zet alles op alles om de mensen niet letterlijk in de kou te laten zitten, maar

dat ze weten waar ze steun kunnen vinden. Ga echt actief op zoek,’’ volgens

Adviesraadslid Elwin Wolters is dit de oproep aan het Leidse college van b en w.

,,Er is toch wel een groep die niet in beeld is bij de gemeente’’, stelt Wolters. De leden

van de Adviesraad zijn allemaal betrokken bij armoedebestrijding en werken onder

andere in de GGZ, dak- en thuislozenopvang en andere sociale organisaties. Zij zien en

horen veel mensen die niet bekend zijn met de regelingen die al bestaan.

Ingewikkeld

Digitaal zijn ze moeilijk te vinden en als je belt zijn er veel ingewikkelde keuzemenu’s,

vertelt Wolters. Ondertussen kampen mensen met hoge inflatie en ongekende

energieprijzen. ,,Wij maken ons echt zorgen dat als het kouder wordt, mensen niet meer

rond kunnen komen.’’

De gemeente moet burgers helpen, wat vindingrijkheid en een praktische aanpak vergt,

aldus de Adviesraad. Omdat de gemeente deze maanden nog geen direct beroep op het

orgaan heeft gedaan om te helpen met een dergelijke aanpak van armoedebestrijding,

stelde de raad zelf een overzicht samen: een ongevraagd advies.

Onvoldoende

De maatregelen die er zijn, bereiken nog onvoldoende de mensen waarvoor ze zijn

bedoeld. Door een brief naar alle inwoners, in alle talen, te sturen met verwijzingen

naar financieel advies of het anders indelen van de gemeentelijke website, zou de

informatie al beter toegankelijk zijn.

Ook zou de gemeente de inwoners die bekend zijn door gemeentelijke voorzieningen als

de Wmo actiever kunnen benaderen. Bespreek de financiële situatie bijvoorbeeld ook

bij reguliere contacten met burgers, stelt de Adviesraad. ’Kijk wat er nog meer gedaan

moet worden’. Of geef energiebedrijven en woningcorporaties de opdracht hun klanten

actief te benaderen. Heb ook oog voor publieke voorzieningen die in de knel komen,

zoals zwembaden en buurthuizen, luidt het advies.
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Gemiste kans

Maar er is nog meer mogelijk, stelt Wolters. Kijk naar de eigen gemeentelijke

regelingen: hoe kunnen die overzichtelijker en creatiever ingezet worden. ,,Ik vind het

een gemiste kans dat de gemeente nog niet heeft gekeken naar het mogelijk maken van

bijverdienen in de bijstand, in plaats van dat je het geld waardoor je nog net

boodschappen kan kopen weer terug moet betalen.’’

,,Zoek de randen op van de wettelijke regels. We willen niet dat de mensen in de kou

zitten, maar dat ze ’s avonds een warme maaltijd hebben en de kinderen met ontbijt

naar school gaan.’’

Op 24 november houdt de Adviesraad Sociaal Domein Leiden om 16.15 in de Nieuwe

Energie een bijeenkomst ’rondkomen in onzekere tijden’ om met belanghebbenden

over het onderwerp te praten.
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