
Mijn Betoog: 

 

De rol van de gemeente t.a.v.  de bijstandsgerechtigde gelinkt aan de wet “Schuldhulpverlening” 

 

Geachte voorzitter, leden van de raad, geachte aanwezigen, 

 

Dit pleidooi is een wakker schudden van de gemeente en de rol t.a.v. de bijstandsgerechtigde. 

Ondergetekende zit momenteel in deze positie. 

Met alle respect gesproken, denk ik dat de rol van de gemeente een veel actievere zou moeten zijn! 

Ik heb een contactpersoon bij de gemeente die een zeer passieve rol heeft in mijn terugkeer op de 

arbeidsmarkt. 

Met alle respect gesproken:”Mijn contactpersoon is met handen en voeten gebonden aan wetten en 

regels.” 

Die persoon krijgt geen uren om vacatures te zoeken of een budget of middelen om de terugkeer 

naar de arbeidsmarkt te versnellen. 

Er is geen geld beschikbaar om ondergetekende aan een baan te helpen. 

� Ik krijg geen reiskosten om het UWV  in Zwolle te bezoeken. 

� Er is geen geld voor een bibliotheekkaart om elke dag een half uur gratis vacatures te zoeken 

op internet. 

� Ook is er geen geld voor een laptop of computer. 

� Of geld voor een internetabonnement beschikbaar. 

� Ook geld voor voor een krantenabonnement is er niet. 

� Ook geld voor een auto is er niet. 

 

 

Als bovenstaande punten gehonoreerd zouden worden is mijns inziens de wet “Schuldhulpverlening” 

niet nodig!!!!!! 

 

Ik wil u tot slot nog een zeer schrijnend voorbeeld geven hoe de gemeente werkt: 

 

Recentelijk heb ik kwijtschelding aangevraagd voor de gemeentelijke belastingen. 

Ik kreeg echter o op mijn rekest. 

Ik was daar zeer verbaasd en ontstemd over en ben het nog!!!!Ik sprak hierover met iemand van de 

afdeling sociale zaken. 

De reden dat ik geen kwijtschelding kreeg was dat ik te veel geld had!!!! 

Omdat geld van de lopende rekening als vermogen gerekend wordt!!!! Kan het nog absurder???? 

Terwijl ik daar van moet leven en mijn vaste lasten van moet betalen. 

Als advies gaf die persoon:”Maak het geld maar op” 

Nou vraag ik u:”Waar zijn we dan mee bezig?” 

Graag uw reactie! 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

  

 


