SP HULPDIENSTACTIE - Pak je Kans

Hoe het begon
In 2014 is door het gemeentebestuur bestaande uit SP, D66 en VVD 80 miljoen euro
extra uitgetrokken om mensen met lage inkomens in de periode 2014-2018 beter te
kunnen ondersteunen. De gemeente heeft vervolgens een aantal nieuwe
armoedevoorzieningen opgezet, daarnaast is ook de doelgroep uitgebreid: was
vroeger, vóór 2014, de grens om in aanmerking te komen voor een
armoedevoorziening een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, in 2014 is die
grens opgehoogd tot 120% van het sociaal minimum. Daar bovenop werd ook nog
eens de manier waarop de regelingen kunnen worden aangevraagd, drastisch
versimpeld. Bijna alle regelingen kunnen tegenwoordig online worden aangevraagd:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/. Het enige wat je nodig hebt,
is een -geldige- Digid.

Eind 2015 bleek dat bij de gemeente een aanzienlijk deel van dit extra gereserveerde
armoedegeld op de plank bleef liggen. Om daar iets aan te doen en de regelingen bij
Amsterdammers onder de aandacht te brengen, heeft de gemeente een zogenaamde
flying squad in het leven geroepen, een groep ambtenaren die op allerlei plekken in de
stad voorlichting gaf over de regelingen voor minima. Ook de hulpdienst van de SP ging
de strijd aan.

De afgelopen twee jaar is de SP hulpdienst een dagdeel lang in 26 Amsterdamse
buurten neergestreken, buurten zoals Betondorp, Spaarndammerbuurt, Vogelbuurt en
Kolenkitbuurt. Tijdens deze bezoeken heeft de SP bewoners van deze buurten op de
regelingen gewezen en geholpen bij het aanvragen ervan. Daarnaast zijn er ruim
80.000 informatie flyers, waaronder een actiekrant, verspreid, waarmee nog eens zo’n
3000 mensen de site van de Amsterdamse regelingen hebben gevonden.
Eind 2016, halverwege deze marathonactie, heeft de SP de gemeenteraad een aantal
verbeteringen voorgesteld, een aantal daarvan is vervolgens ook door de gemeente

verwezenlijkt, zoals het uitbreiden van de kledingbon en de laptopregeling voor
scholieren.
We zijn er nog niet
De afgelopen 4 jaar heeft de SP op deze manier de aanval op de armoede in
Amsterdam ingezet: het lokale armoedebudget is flink opgehoogd en er zijn
armoederegelingen bij gekomen. Maar we zijn er nog niet. Tijdens onze
actiebijeenkomsten in de wijken kwamen we soms schrijnende situaties tegen.
Situaties waaraan we op dat moment soms weinig konden doen.

Meer inkomens moeten recht hebben op gemeentelijke regelingen
Een veel gehoorde verzuchting, in alle wijken die wij bezochten, was: waarom is de
langdurigheidstoeslag er niet meer? Deze toeslag van zo’n 250-350 euro per jaar, die in
het verleden aan alle mensen die 3 jaar of langer een minimaal inkomen hadden,
jaarlijks werd uitgekeerd en die in 2015 door het rijk (Rutte II) is afgeschaft, blijkt heel
erg gemist te worden. Deze toeslag gaf mensen met een laag inkomen net iets meer
financiële ademruimte en stelde hen in staat tegenvallers zelf op te vangen. Op lokaal
niveau kunnen we dat als SP helaas niet repareren, het is een landelijke zaak, maar we

kunnen er wel voor zorgen dat meer mensen van de gemeentelijke regelingen gebruik
kunnen maken. De SP vindt dat alle mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal
minimum in principe in aanmerking zouden moeten komen voor de Amsterdamse
minimaregelingen.

Kostendelersnorm
Sinds een aantal jaren geldt de zogenaamde kostendelersnorm. Deze norm betekent
dat als een uitkeringsgerechtigde een woning deelt met meer volwassenen, zijn
bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in huis
wonen, hoe lager de uitkering. De rijksoverheid gaat er namelijk van uit dat als er meer
personen in een woning wonen, de vaste kosten gedeeld kunnen worden. De
kostendelersnorm geldt niet voor mensen met een AOW-uitkering. Dat is zo
afgesproken, omdat niet duidelijk is of de invoering van de maatregel ongewenste
effecten heeft op de zorg van kinderen voor hun ouders op leeftijd en van ouders voor
kinderen die zorg nodig hebben. Pensioengerechtigde Nederlanders met een
migrantenachtergrond echter hebben op dit moment al wel met de kostendelersnorm
te maken, zo merkten wij. Omdat zij niet vanaf hun 15e in Nederland wonen, hebben
oudere migranten vaak geen volledige AOW-uitkering opgebouwd: in plaats van
€ 1060, krijgen zij, eenmaal pensioengerechtigd, om en nabij de € 400 aan AOW. Om
toch op het sociaal minimum te komen, kunnen zij dan aanvullende
inkomensondersteuning aanvragen. Dat is hun recht, want het sociaal minimum geldt
als de absolute ondergrens. Maar als zij (volwassen) medebewoners hebben, kunnen
ze dat recht niet verzilveren. Immers als dat het geval is, geldt de kostendelersnorm
en krijgen ze de aanvulling niet. De SP is van mening dat de kostendelersnorm voor
pensioengerechtigde migranten moet worden afgeschaft. Gelijke monniken, gelijke
kappen.

Van spaarcentjes hoort de (gemeentelijke) belastingdienst af te blijven
Mensen met een laag inkomen hebben normaal gesproken recht op kwijtschelding van
de gemeentelijke belasting. Van nogal wat mensen echter die wij spraken, bleek het
verzoek voor kwijtschelding te zijn afgewezen. Ze zouden te veel vermogen hebben,
dat wil zeggen op de bankrekening had toen de belastingdienst die rekening checkte,
meer dan € 1000 gestaan. Een alleenstaande die meer dan € 1000 op zijn rekening
heeft staan, heeft, vindt de belastingdienst, meer dan genoeg geld om de
gemeentebelasting van te betalen. Een meneer vertelde ons dat hij al heel lang aan
het sparen was voor een reis met het hele gezin naar Marokko. Dat sparen ging goed
tot dit jaar, want nu had opeens de belastingdienst een grote hap uit de spaarpot
genomen. En dat zou volgend jaar ook weer gebeuren, verwachtte hij. Kortom: die reis
naar Marokko zat er voorlopig niet in.
De regels voor kwijtschelding van gemeentebelasting zijn rijksregels. Het rijk heeft
bepaald dat de vermogensgrens voor het recht op kwijtschelding een andere is, veel
lager dan de vermogensgrens voor het hebben van een uitkering. De overheid ziet
graag dat mensen met een uitkering er een buffer op nahouden, zodat ze financieel
zelfredzaam zijn. Een alleenstaande met een bijstandsuitkering mag om die reden ruim
€ 5000 aan vermogen hebben. Maar om voor kwijtschelding van de gemeentebelasting
in aanmerking te komen, geldt een vermogensgrens van € 1000. De SP vindt dat de
vermogensgrens om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, gelijk geschakeld
moet worden aan die van de bijstandsuitkering: van de spaarcentjes van iemand met
een uitkering hoort de belastingdienst af te blijven.

Niet de regel centraal, maar de mens
Om voor de gemeentelijke minimaregelingen in aanmerking te komen kijkt de
gemeente naar het inkomen van het jaar daarvoor. Dat wringt soms. Zo kwam bij een
van onze hulpdienstbijeenkomsten een meneer die op het moment dat hij bij ons
kwam, een besteedbaar inkomen had onder de 120% grens. Meneer had verder drie
kinderen in de schoolgaande leeftijd en een vrouw die chronisch ziek was, kortom: het
gezin leek voor vele gemeentelijke regelingen in aanmerking te kunnen komen. Maar
nee dus: meneer mocht op dit moment dan een inkomen hebben op bijstandsniveau,
het jaar ervoor had hij een inkomen boven de voor de regelingen bestaande
inkomensgrens en de gemeente keek alleen naar dàt inkomen. Gezien de schrijnende
situatie is dit gezin uiteindelijk toch geholpen en heeft het wel een beroep kunnen
doen op de gemeentelijke minimaregelingen. En dat is belangrijk: er moet de ruimte
zijn om de regels heen te denken, er moet ruimte zijn voor maatwerk.

