PG De Ark 24 december 2019
Geachte gemeente,
Dank u wel voor de gelegenheid om een korte toelichting geven bij de collecte
voor de Stichting Puree. Mijn naam is Jan Bouwens, ik ben voorzitter van de
Stichting.
Het doel van de Stichting is de meesten van u waarschijnlijk wel bekend: we
adviseren de gemeenteraad en het college onafhankelijk over de uitvoering van
de Participatiewet, vroeger de Bijstandswet. We helpen mensen in onze
gemeente die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering met raad en daad. En
zo was het, met uw bijdrage, ook dit jaar weer mogelijk om 46 cadeaukaarten
te bezorgen bij gezinnen met een uitkering. De kinderen hebben een eigen
cadeaukaart ontvangen. Maar daarmee zijn we verre van klaar.
In november van dit jaar liet Kim Putter van het Sociaal en Cultureel
Planbureau weten dat de invoering van de participatiewet mislukt is. De
invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de
baankansen, terwijl dat wel met de wet werd beoogd. Voor de 440.000
bijstandsgerechtigden heeft de wet amper een verschil gemaakt. Voor mensen
die het recht verloren op toegang tot de sociale werkvoorziening daalde de
kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen weliswaar
de baankansen, maar hun inkomenspositie is verslechterd. (Binnenlands
Bestuur, 19 november 2019).
Ons verbaasd dat niet. We hebben hier in deze gemeente jaar op jaar gepleit
voor een steviger beleid om mensen uit de bijstand te halen. Ook hier in
Bodegraven-Reeuwijk is de positie van mensen met, zoals dat heet in
beleidstaal: ‘een grote afstand tot de arbeidsmarkt’, niet goed.
Dames en heren, ik besef dat het een stevige en misschien wel politieke
boodschap is die ik hier afgeef op deze kerstavond. Maar de kersttijd is helaas
voor velen niet de tijd van gezelligheid, overdaad en welzijn. En juist díe
mensen verdienen in de kerstdagen uw aandacht.
Met uw hulp zetten we het goede werk graag voort!
Dank u wel.

