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Enschede 
 

MANIFEST 
 

Het Ombudsteam van de Partij van de Arbeid in Enschede heeft grote zorgen over de financiële 

situatie van kwetsbare mensen in de samenleving.  

Wij vragen ons af of de Nederlandse bevolking, de lokale en landelijke politiek, overzien wat de 

financiële gevolgen zijn van de voorgenomen en deels al in 2014 in gang gezette 

bezuinigingsmaatregelen.  

De minst redzamen zullen door de stapeling van maatregelen onaanvaardbaar zwaar worden 

belast en nog afhankelijker worden. Wij vinden dat deze groep mensen niet in deze mate de 

rekening van de crisis moet betalen. Deelnemen als volwaardig burger in onze samenleving 

wordt hierdoor steeds moeilijker en de tweedeling in de maatschappij wordt vergroot.  

 

Enkele feiten: 

- 2,5 miljoen mensen (1,7 miljoen huishoudens = 1/6e deel) leven in Nederland nu al onder 

de armoedegrens*3 

- Veel sociale huurders kunnen nauwelijks of niet de huur opbrengen na de buitensporige 

extra huurverhogingen in 2014*1 

- In toenemende mate mijden zieke mensen noodzakelijke zorg omdat ze het eigen risico 

niet kunnen betalen*1 

- 604.000 kinderen groeien op in armoede*3 

- Het risico op geldproblemen stijgt *1 

 

Al bekend is dat onder andere:  

1. Bijna alle bijstandsgerechtigden hebben volgend jaar te maken met een koopkrachtdaling 

variërend van twee tot zesentwintig euro per maand*1  

Terwijl het NIBUD in maart 2014 al constateerde dat gezinnen op bijstandsniveau per 

maand structureel € 50, - tekort komen. 

2. Huishoudens met een inkomen tussen 25.000 en 40.000 euro bruto per jaar geen 

zorgtoeslag meer krijgen. Deze middeninkomens hebben het al relatief zwaar omdat ze 

geen recht op huurtoeslag hebben. 40-50 euro per maand achteruit. 

3. Vijfenzestigplussers zien voor het zesde jaar op rij hun koopkracht dalen. Het NIBUD ziet 

koopkrachtdalingen van min één euro per maand tot min zevenenveertig euro.  
4. Huishoudens met extra zorgkosten die een beroep doen op de WMO krijgen extra lasten 

omdat de korting van 33% op de eigen bijdrage van de AWBZ/WMO wordt afgeschaft.  

5. WMO huishoudelijke hulp wordt voor veel mensen verminderd of afgeschaft. Als 

gemeenten niets doen, loopt de koopkrachtdaling op tot 10 à 15 procent. 

6. De huren voor veel huurhuizen stijgen komend jaar opnieuw fors met percentages tot 4% 

bovenop de inflatie om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het 

begrotingstekort. 

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=911&bih=522&tbm=isch&tbnid=JSq0K2L2ZX2XiM:&imgrefurl=http://maastricht.pvda.nl/&docid=SzTdqojmeERnPM&imgurl=http://maastricht.productie.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/318/2013/06/logo-ombudsteam2kopie-1.jpg&w=1584&h=603&ei=-VIPU5zQI86k0AXO8YGgBw&zoom=1&iact=rc&dur=2140&page=1&start=0&ndsp=16&ved=0CHYQrQMwCQ
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7. Chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen (net) boven het bijstandsniveau 

ontvangen mogelijk geen tegemoetkoming meer voor de extra gemaakte kosten, 

uitwerking ligt bij de gemeente. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (uitbetaald door 

UWV) wordt voor het tweede jaar op rij verlaagd. Wegvallen WTCG en CER € 540, - per 

jaar  
8. De verhoging van de arbeidskorting met 500 euro per jaar vergroot de kloof tussen 

werkenden en niet-werkenden.  

 

Daarom stellen wij voor de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid te vragen die 

stapeling van maatregelen en de effecten daarvan voor de meest kwetsbare groepen in beeld te 

brengen en dat te delen met de ledenvergaderingen van de afdelingen van de PvdA. 
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