
 

Als je de nota leest , ontkom je er niet aan dat het doel is zo weinig mogelijk geld uit geven aan 

bijstandsuitkeringen. In het voorstel staat :een bijstandsklant kost veel geld zonder dat het de 

gemeente veel oplevert. 

Als ik de nota lees vind ik het spijtig dat ik op een aantal plaatsen als effect van beleid moet lezen dat 

een bijstandsklant  veel geld kost zonder dat het de gemeente veel geld oplevert. Misschien zijn er 

raadsleden voor wie dit voorop staat, maar mensen uit hun isolement halen, de zelfwaarde 

versterken en misschien zelfs wel gezinnen en kinderen uit de armoede halen moeten de 

belangrijkste doelen zijn. 

Het criterium : wat levert iemand op, stuit mij tegen de borst. Een mens is meer dan een economisch 

gegeven. 

Wat levert iemand op voor de maatschappij? Wat levert iemand met alleen een AOW-uitkering op 

voor de maatschappij? 

Wat levert iemand met een verstandelijke beperking op voor de maatschappij? Ik weet uit ervaring 

geen geld, maar wel een hoop wijsheid, vertrouwen  en liefde. 

Kortom: Een mens is meer dan een economisch gegeven. In 2016 waren er 271 

bijstandsgerechtigden in Druten tegenover 255 in 2016. Toch echt geen spectaculair verschil. 

We zien het  wel  als een uitdaging om deze groei naar beneden bij te buigen. 

Het effect van dit raadsvoorstel  is dan toch weer wel: de participatie en arbeidsinschakeling van 

onze inwoners extra ondersteunen. Daar staat dan weer  niet bij: we willen zo weinig mogelijk geld 

aan uitkeringen uitgeven. 

Maar ik kom niet uit een paasei. Natuurlijk snap ik het verband tussen het een en het ander. 

Ik heb al eerder in deze raad gezegd:waarom wordt een statushouder  met verstand van fietsen naar 

Dukenburg gestuurd om daar ervaring op te doen. Er zijn hier ook fietsenzaken. 

Maak het deze doelgroep niet extra moeilijk en werk samen met de ondernemers in onze gemeente 

en probeer daar mensen te plaatsen om werkervaring op te doen en gebruik te maken van 

loonsubsidies.  

Een statushouder die nu als medewerker bij een schildersbedrijf in Druten werkt,prima. 

De  door het college voorgestelde weg wordt door SMW niet afgekeurd,de evaluatiemomenten 

bieden aanknopingspunten om e.e.a. te volgen. 

Het belangrijkste criterium van SMW daarbij zal blijven:mensen zijn meer dan een  optelsom van 

plussen en minnen. 


