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Onderwerp: Advies “Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij 2022-2025 Voortvarend Verder” 

 

 

Geacht College,  

 

 

In de vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet van dinsdag 11 mei 2021 hebben uw 

medewerkers, A. van Aanholt en A. Markus, het “Aanvalsplan Den Bosch schuldenvrij 2022-

2025 Voortvarend Verder” gepresenteerd. 

 

Allereerst een algemeen advies. In dit stuk, zeker in de inleiding, is de gemeente 's-

Hertogenbosch tevreden, zelfs enigszins ingenomen met zichzelf. Gezien het onderwerp 

welke te schrijnend is, ook omdat veel kinderen slachtoffer zijn van armoede, is dit hier niet 

op zijn plaats. 

 

Daarbij hebben de inspanningen van de afgelopen jaren  de armoede in de gemeente 's-

Hertogenbosch niet opgelost. Uit uw eigen cijfers is maar een zeer kleine vermindering van 

0,5 % behaald. Nergens uit het stuk komt naar voren dat armoede de wereld uit moet, te 

beginnen in 's-Hertogenbosch. Het lijkt er meer op dat er een acceptatie is van waaruit 

gezocht wordt naar verlichting van de omstandigheden. 

 

Dat in uw Aanvalsplan wordt ingezet op schuldhulpverlening is vanzelfsprekend belangrijk, 

maar geen oplossing voor armoede. Alle mogelijkheden om gebruik te maken van bijzondere 

bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belasting zorgt er misschien voor dat mensen 

niet in de schulden komen, maar lossen geen armoede op 

 

De titel van het raadsvoorstel suggereert dus veel meer dan het kan waarmaken. De 

”geformuleerde leidende principes als accenten voor de uitvoering” gelden al jaren, maar 

leiden niet tot minder armoede. Met klanttevredenheid en een score van 7,8 is 

bescheidenheid meer op zijn plaats. 
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De Cliëntenraad Participatiewet mist duidelijke en afgebakende doelen.  

”We willen dat geen enkel kind in onze gemeente opgroeit in armoede.”  Vanzelfsprekend 

omarmen wij deze uitspraak, maar vinden de oplossingen hiervoor niet terug in uw 

Aanvalsplan. 

U wilt verder gaan op de ingeslagen weg welke u zelf een stevig fundament noemt.  

Wij juichen iedere verbetering voor mensen in armoede toe. Maar verwachten niet dat 

hiermee de komende jaren het aantal huishoudens in armoede significant zal dalen. 

Dit vereist een geheel andere, meer creatieve mindset waarbij juist geplaveide paden 

vermeden moeten worden. 

 

Als voorbeeld kunnen wij aangeven dat volgens verschillende internationale studies een 

basisinkomen een effectieve armoedebestrijder is. Volgens andere studies werken mensen 

met een basisinkomen evenveel, vaak zelfs meer. Minder ambitieus en makkelijker te 

realiseren is uitkeringsgerechtigden meer ruimte geven om naast hun uitkering bij te 

verdienen. 

 

De Cliëntenraad Participatiewet voorspelt dat met het ”Aanvalsplan Den Bosch schuldenvrij, 

voortvarend verder” de armoede niet uit de gemeente 's-Hertogenbosch wordt verjaagd. 

Armoede is helaas veel hardnekkiger dan dat het aanvalsplan doet voorkomen en vraagt 

meer durf. 

 

Namens de Cliëntenraad Participatiewet, 

 

Hans van Grieken Pieter Jacobs 

Voorzitter secretaris 
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